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Protokół nr XXI/08 
z XXI sesji Rady Gminy Pokój 

odbytej w dniu 25 sierpnia 2008 r. 
 
Obecni na posiedzeniu: J.Balij, E.Kania, D.Gryl, H.Kołodziej,  J.Kos, M.Kruczek,  Z.Olejnik,  
      J.Paluch, E.Pawłowska, W.Piętka, R.Stefan, A.Szeląg,  K.Walek,  
      zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik nr 1 do  protokołu.  
 
Nieobecni usprawiedliwieni: J. Jakubik 
 
Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy – Jacek Gosławski 
 
Porządek obrad: 

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

a) z XIX sesji Rady Gminy Pokój odbytej w dniu 9 czerwca 2008 r. 
b) z XX sesji Rady Gminy Pokój odbytej w dniu 17 czerwca 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. Interpelacje i zapytania radnych 
8. Podsumowanie pracy placówek oświatowych z terenu gminy Pokój za rok szkolny 

2007/2008 oraz przygotowanie do roku szkolnego 2008/2009 
9. Sprawozdanie z wykonania budŜetu gminy za I półrocze 2008 r. 
10. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) przyjęcia „Strategii rozwoju edukacji w Gminie Pokój do 2013 roku” 
b) przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą AKTYWNE POKOJANKI w ramach 

Priorytetu VII, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez 
ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

c) przyjęcia do realizacji projektu p.n. „Elastyczne przedszkole” 
I/POKL/9.1.1/30/2008 

d) uchylenia uchwały nr IX/58/2007 Rady Gminy Pokój z dnia 21 sierpnia 2007 r. w 
sprawie opłat za miejsca grzebalne na cmentarzu komunalnym w Zieleńcu 

e) uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Pokój na lata 2008-
2011 

f) zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Pokój za 2007 rok 
g) zmiany budŜetu gminy na 2008 rok 

11. Zapytania i wnioski mieszkańców 
12. Wolne wnioski i oświadczenia radnych 
13. 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 14 radnych, co stanowi quorum niezbędne do 
podejmowania prawomocnych uchwał. 
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 Następnie przywitał Wicestarostę Namysłowskiego Pana S.Hinborcha, Panią B.Zając 
Wójta Gminy, radnych, sołtysów, dyrektorów placówek oświatowych, mieszkańców oraz 
pracowników Urzędu Gminy. 
Później poprosił obecnych na sali narad o uczczenie minutą ciszy śmierci Pana A.Cichonia,  
byłego, długoletniego, sołtysa sołectwa Domaradzka Kuźnia.  
 
Ad.3 - Przyjęcie protokołów: 

a) z XIX sesji Rady Gminy Pokój odbytej w dniu 9 czerwca 2008 r. 
 Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do protokołu z XIX sesji Rady Gminy Pokój 
odbytej w dniu 09.06.2008 r., ze względu na ich brak zarządził głosowanie w sprawie 
przyjęcia protokołu.  
 
Głosowanie: 
  Za   - 13 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 1 głos 
 

b) z XX sesji Rady Gminy Pokój odbytej w dniu 17 czerwca 2008 r. 
 Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do protokołu z XX sesji Rady Gminy Pokój 
odbytej w dniu 17.06.2008 r., ze względu na ich brak zarządził głosowanie w sprawie 
przyjęcia protokołu.  
 
Głosowanie: 
  Za   - 13 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 1 głos 
 
Ad.4 - przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady 
Przewodniczący Rady przedstawił ustalony porządek obrad, radni przyjęli go bez uwag.  
 
Ad.5 – informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach  
 bieŜących 
 Przewodniczący Rady przedstawił informacje na temat: 

� wyjazdu do Husiatyna na Ukrainie, 
� spotkania roboczego radnych w dniu 21.08.2008 r. na temat spraw bieŜących,  
� wizyty w Urzędzie Gminy Pokój Wicemarszałka  A.Kasiury oraz Dyrektora Zarządu 

Dróg Wojewódzkich Pana B.Poliwody w sprawie budowy chodnika przy ul.Opolskiej 
w Pokoju.  

 
 W dalszej kolejności Przewodniczący Rady poinformował o piśmie Wojewody 
Opolskiego będącym prośbą o udzielenie informacji na temat uzyskania pozytywnej opinii 
Kuratora Oświaty w Opolu w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Domaradzu 
polegającego na zmianie jej struktury organizacyjnej, zgodnie z uchwałą Nr XVIII/127/2008 
Rady Gminy Pokój z dnia 13.05.2008 r.. Pismo stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  
 
Informacja Przewodniczących Komisji o sprawach bieŜących  
 
 Pani R.Stefan, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, poinformowała o posiedzeniach 
Komisji w dniach: 
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� 19.06.2008 r. podczas którego dokonano kontroli Ochotniczych StraŜy PoŜarnych 
Gminy Pokój,  

� 20.08.2008 r. na temat  informacji z wykonania budŜetu gminy za I półrocze 2008 r.  
 
 
 Pani D.Gryl, Przewodnicząca Komisji BudŜetowej, poinformowała o posiedzeniach 
Komisji w dniach: 

� 30.06.2008 r. podczas którego zapoznano się z dokumentacją dotyczącą dowoŜenia 
uczniów do szkół za lata 2006-2007 oraz dokonano oceny skutków finansowych 
zmiany przewoźnika, 

� 20.08.2008 r. w trakcie którego zaopiniowano aktualne zmiany w budŜecie gminy na 
2008 r., zapoznano się z informacją z wykonania budŜetu gminy za I półrocze 2008 r. 
oraz wydano opinię do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego Planu 
Inwestycyjnego Gminy Pokój. 

 
 W dalszej kolejności Przewodniczący Rady przywitał przybyłego na sesję sierŜanta 
J.Południaka, dzielnicowego Rewiru Dzielnicowych w Pokoju, następnie wraz z Panią Wójt 
wręczyli dzielnicowemu list gratulacyjny i wiązankę kwiatów z okazji Dnia Policjanta.  

SierŜant J.Południak podziękował Pani Wójt i Radzie Gminy za pamięć. 
 Przewodniczący Rady przy okazji poinformował o planowanym uruchomieniu w 
Pokoju z dniem 01.01.2009 r. posterunku policji.  
 
Ad.6 - sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady oraz działalności między sesjami 
 Pani Wójt w pierwszej kolejności złoŜyła sprawozdanie z wykonania uchwał Rady 
Gminy, stanowiące załącznik nr 3 do protokołu, następnie przedstawiła informacje na temat: 

� Podpisanego porozumienia z Komendantem Powiatowym Policji w Namysłowie w 
sprawie utworzenia posterunku policji w Pokoju,  

� Wizyty w Husiatynie na Ukrainie,  
� Podpisanego aneksu do umowy ze spółką „Ekowod” na zarządzanie urządzeniami 

wodno-kanalizacyjnymi, 
� Spotkania z Panem B.Poliwodą, Dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich,  
� Udziału w zawodach sportowo-poŜarniczych w Domaradzu, które odbyły się 

06.07.2008 r., 
� Spotkania z sołtysami w dniu 15.07.2008 r., 
� Spotkania z przedstawicielami Banku Spółdzielczego w Namysłowie na temat dalszej 

współpracy z Gminą Pokój,  
� Wizyty Radia Opole na terenie Gminy w związku z audycją pt. „Lato Skarbów”, 
� Zakończonych prac przy parkiecie w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Gimnazjalnych 

w Pokoju,  
� Ogłoszonych przetargów m.in. na termomodernizację budynków placówek 

oświatowych i Urzędu Gminy, przy okazji powiedziała o problemach z firmą 
„Spectrum”, która ze znacznym opóźnieniem rozpocznie montaŜ okien w Zespole 
Szkół Gimnazjalnych w Pokoju, 

� Wniosków złoŜonych na pozyskanie środków pozabudŜetowych oraz wniosków, które 
zostały juŜ zaakceptowane, 

� Zebrania członków Stowarzyszenia Stobrawski Zielony Szlak, które odbyło się w 
Urzędzie Gminy w dniu 20.08.2008 r., 

� Środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w ramach programu 
„Dbajmy wspólnie o nasze środowisko”, dzięki którym zostaną wykonane tablice 
informacyjne dla sołectw,  
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� Zakresu wykonanych prac przy remoncie dróg gminnych oraz planowanego zakupu 
wiat przystankowych.  

 
 Pan H.Łapszyński, Dyrektor Zespołu Szkół Gimnazjalnych, powiedział, Ŝe firma 
Spectrum zapewniła o zakończeniu prac do 01.09.2008 r.  
 
Ad.7 – interpelacje i zapytania radnych 
 Wiceprzewodniczący Rady, Pan H.Kołodziej, powiedział o tzw. „Krowim Moście” 
przez który prowadzi droga do ścieŜek dydaktycznych w Ładzy. Stwierdził, Ŝe teren w jego 
sąsiedztwie wymaga uprzątnięcia ze względu na zalegające tam odpady, powiedział takŜe o 
zniszczonych barierkach na moście. Następnie zwrócił uwagę na suche gałęzie na drzewach 
rosnących przy drodze wojewódzkiej w miejscowościach: Krzywa Góra, Ładza i Pokój, które 
stwarzają niebezpieczeństwo dla uczestników ruchu. W dalszej kolejności powiedział o 
problemie z zakupem znaczków sądowych w Sądzie Rejonowym w Kluczborku. ZauwaŜył, iŜ 
Wydział Ksiąg Wieczystych jest czynny od godz.730, a znaczki moŜna kupić dopiero od 
godz.900 w zupełnie innym budynku. Następnie poprosił o zwrócenie uwagi dzielnicowemu 
na młodzieŜ poruszającą się na motorach motokrosowych. Stwierdził, iŜ uŜytkownicy tych 
pojazdów poruszają się z duŜą prędkością, poza tym dźwięk silników zakłóca wieczorną 
ciszę.  
 Radna W.Piętka powiedziała, iŜ przy ostatniej zbiórce odpadów segregowanych 
pracownicy firmy „Remondis” nie zostawili jej worków na wymianę. 
 Radny J.Balij zgłosił zastrzeŜenia do terminarza wywozu odpadów segregowanych 
ustalonego przez firmę „Remondis”. Stwierdził, iŜ czasami odpady zabierane są co 2 
tygodnie, czasami co 6 tygodni.  Powiedział równieŜ o dźwiękach podobnych do strzałów 
dochodzących z ul.Wolności po godz.2200. 
 Radny M.Kruczek zwrócił uwagę na drogę powiatową na odcinku między 
Fałkowicami, a Domaradzem. Stwierdził, Ŝe widoczność jest tam znacznie ograniczona ze 
względu na krzewy rosnące w bezpośrednim sąsiedztwie jezdni.  
 Radna E.Pawłowska dodała, Ŝe problem „wchodzących” krzewów na jezdnię dotyczy 
całego odcinka od Jagiennej do Fałkowic. 
 Radny K.Walek zgłosił, Ŝe podobny problem dotyczy drogi powiatowej na odcinku 
Lubnów-Fałkowice.  
 Przewodniczący Rady powiedział o ubytkach w ul.Krótkiej w Pokoju i poprosił o 
wyrównanie tej drogi.  
 Radny J.Balij dodał, Ŝe spółka „Ekowod” wykonała juŜ przekop przez ul. Krótką i 
stwierdził, Ŝe nie ma przeszkód do wykonania robót na tej drodze.  
 Pan S.Hinborch, Starosta Namysłowski, zabierając głos, poinformował o likwidacji 
Zarządu Dróg Powiatowych i utworzeniu w jego miejsce Wydziału Dróg w Starostwie 
Powiatowym w Namysłowie oraz o przeniesieniu do Starostwa siedziby Powiatowego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego. Odniósł się takŜe do Szpitala w Namysłowie i planów 
inwestycyjnych z nim związanych, przy okazji powiedział takŜe o rozbudowie siedziby 
Powiatowej StraŜy PoŜarnej w Namysłowie, pracach remontowych w Szkole Specjalnej w 
Namysłowie oraz budowie Domu Pomocy Społecznej.  
 Radna E.Pawłowska, korzystając z obecności na sesji Wicestarosty Hinborcha, 
powiedziała o zgłoszonej na jednej z poprzednich sesji interpelacji dotyczącej wykonania w 
Domaradzu zatoczki autobusowej oraz o zbyt ogólnej, niesatysfakcjonującej odpowiedzi 
Zarządu Dróg Powiatowych. 
 Wicestarosta zobowiązał się do przekazania Kierownikowi Wydziału Dróg Starostwa 
Powiatowego wszystkich zapytań i wniosków dotyczących dróg.  
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 Radna W.Piętka powiedziała o odcinku drogi Domaradz-Kozuby. Stwierdziła, Ŝe po 
kaŜdym patcherowaniu powstają na jezdni nierówności, które utrudniają poruszanie się 
samochodem. 
 
Ad.8 – podsumowanie pracy placówek oświatowych z terenu gminy Pokój za rok  
 szkolny 2007/2008 oraz przygotowanie do roku szkolnego 2008/2009 
 Treść informacji na temat podsumowania pracy placówek oświatowych z terenu 
gminy Pokój za rok szkolny 2007/2008 oraz przygotowania do roku szkolnego 2008/2009 
stanowiącą załącznik nr 4 do protokołu przedstawiła Pani Z.Cioma, Sekretarz Gminy. 
 Pani E.Gosławska, Wicedyrektor Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Pokoju, w 
uzupełnieniu przedstawionego materiału, poinformowała o rekrutacji do Publicznego 
Gimnazjum dla Dorosłych w Dąbrówce Dolnej. 
 Pani D.Czykieta, mieszkanka Zieleńca, zapytała czy po odrzuceniu projektu  
„Wyrównywanie szans” Gmina będzie w stanie zapewnić środki pienięŜne na zajęcia 
pozalekcyjne. ZauwaŜyła takŜe, Ŝe w dalszym ciągu trwają prace remontowe w placówkach 
oświatowych i zapytała, czy zostaną one zakończone przed rozpoczęciem nowego roku 
szkolnego.  
 Pani J.Sowa, sołtys sołectwa Zieleniec, poruszyła sprawę zakupu ksiąŜek dla dzieci do 
szkoły. Stwierdziła, iŜ w tym roku szkolnym obowiązywać będzie nowy wykaz 
podręczników, co uniemoŜliwia ich odkupienie od starszych kolegów ze szkoły.  
 Pani E.Gosławska wyjaśniła, iŜ część zajęć pozalekcyjnych finansowana jest ze 
środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, natomiast niektóre 
zajęcia prowadzone są przez nauczycieli społecznie i nie otrzymują za nie wynagrodzenia. 
Powiedziała równieŜ, Ŝe sprawę podręczników omówi z Panią Sową poza sesją.  
 
Ad.9 – sprawozdanie z wykonania budŜetu gminy za I półrocze 2008 r. 
 Informację z wykonania budŜetu gminy za I półrocze 2008 r., stanowiącą załącznik nr 
5 do protokołu,  omówił Pan M.Maryjowski, Skarbnik Gminy.  
 Pani R.Stefan, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, odczytała protokół ze wspólnego 
posiedzenia Komisji Rewizyjnej i BudŜetowej, na którym dokonano analizy sprawozdania z 
wykonania budŜetu gminy za I półrocze 2008 r. 
 Pan W.Kociencki, sołtys sołectwa Zawiść, odniósł się do zaległości w płatnościach 
podatków. Stwierdził, iŜ w niedługiej przyszłości wartość nieistniejących juŜ zakładów będzie 
niŜsza od wielkości zadłuŜenia. Zapytał równieŜ o moŜliwości przejęcia na mienie gminy tych 
nieruchomości. Stwierdził równieŜ, iŜ karą za brak płatności w zobowiązaniach wobec Gminy 
powinna być konfiskata mienia.  
 Szczegółowych informacji na poruszony przez sołtysa temat udzielił Skarbnik Gminy, 
zwracając uwagę na składane na bieŜąco tytuły wykonawcze. Dodał, iŜ kwoty zadłuŜenia 
objęte są tajemnicą podatkową.  
 Przewodniczący Rady wyjaśnił, iŜ przejęcie wskazanych przez Pana W.Kocienckiego 
nieruchomości byłoby nieopłacalne dla Gminy ze względu na konieczność spłacenia 
wierzytelności.  
 Pan Z.Wójcik, sołtys sołectwa Pokój, zapytał o sprawę odpadów znajdujących się na 
terenie byłej cegielni w Zieleńcu.  
 Przewodniczący Rady przypomniał, iŜ tematem tym zajmowano się juŜ w poprzedniej 
kadencji i powiedział, Ŝe Pani Wójt ustosunkuje się do tej sprawy w terminie późniejszym.  
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Ad.10 – podjęcie uchwał w sprawach 
 a) przyj ęcia „Strategii rozwoju edukacji w Gminie Pokój do 2013 roku” 
 Treść projektu uchwały omówiła Pani Z.Cioma, Sekretarz Gminy. Przy okazji 
podziękowała członkom zespołu powołanego do opracowania Strategii za współudział w 
stworzeniu tego dokumentu. ZauwaŜyła jednak, Ŝe strategia zawiera szereg zadań, których 
termin realizacji upływa w 2013 roku. Zwróciła takŜe uwagę na fakt, iŜ opracowany materiał 
jest planem, który moŜe ulec zmianie, bądź teŜ realizacja niektórych jego załoŜeń, ze względu 
na czynniki zewnętrzne,  nie będzie moŜliwa. Powiedziała równieŜ, Ŝe dane finansowe zostały 
opracowane przez Skarbnika Gminy.  
 Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 
Uchwała nr XXI/145/2008 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  
 
Głosowanie: 
  Za   - 14 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 

b) przyj ęcia do realizacji projektu pod nazwą AKTYWNE POKOJANKI w 
ramach priorytetu VII, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej 
integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego 

 Treść projektu uchwały przedstawiła Pani E.Ziemniak, Kierownik Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Pokoju.  
 Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 
Uchwała nr XXI/147/2008 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.  
 
Głosowanie: 
  Za   - 14 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 

c) przyj ęcia do realizacji projektu p.n. „Elastyczne przedszkole” 
POKL.09.01.01-16-021/08 

 Treść projektu uchwały przedstawiła Pani Wójt. Następnie Przewodniczący Rady 
zarządził nad nim głosowanie. Uchwała nr XXI/147/2008 stanowi załącznik nr 8 do 
protokołu.  
 
Głosowanie: 
  Za   - 14 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 

d) uchylenia uchwały nr IX/58/2007 Rady Gminy Pokój z dnia 21 sierpnia 
2007 r. w sprawie opłat za miejsca grzebalne na cmentarzu komunalnym 
w Zieleńcu 

 Treść projektu uchwały przedstawił Przewodniczący Rady. 
 Radny Z.Olejnik zapytał o osoby, które do tej pory zajmowały się kopaniem grobów. 



 7 

 Pani Wójt powiedziała, Ŝe pracownicy byłego Zakładu Gospodarki Komunalnej nie 
byli przygotowani do wykonywania tej pracy i poinformowała o podpisanej umowie z 
Zakładem Pogrzebowym z Kup na świadczenie usług w tym zakresie.  
 Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 
Uchwała nr XXI/148/2008 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.  
 
Głosowanie: 
  Za   - 14 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 

e) uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Pokój na lata 
2008-2011 

 Treść projektu uchwały przedstawił Skarbnik Gminy.  
 Radna R.Stefan zauwaŜyła, Ŝe w projekcie uchwały nie ujęto budowy boiska w 
Zawiści. 
 Pani Wójt wyjaśniła, iŜ ze względu na nieuregulowane sprawy własnościowe terenu 
pod boisko nie ujęto tego zadania w projekcie uchwały.  
 Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 
Uchwała nr XXI/149/2008 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.  
 
Głosowanie: 
  Za   - 14 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 
 f) zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Pokój za 2007 rok 
 Treść projektu uchwały przedstawił Skarbnik Gminy, następnie Przewodniczący Rady 
zarządził nad nim głosowanie. Uchwała nr XXI/150/2008 stanowi załącznik nr 11 do 
protokołu.  
 
Głosowanie: 
  Za   - 14 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 

g) zmiany budŜetu gminy na 2008 rok 
 Treść projektu uchwały przedstawił Skarbnik Gminy. Pani D.Gryl Przewodnicząca 
Komisji BudŜetowej, przedstawiła pozytywną opinię Komisji na temat zmian w budŜecie 
gminy na 2008 rok.  
 Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 
Uchwała nr XXI/151/2008 stanowi załącznik nr 12 do protokołu.  
 
Głosowanie: 
  Za   - 14 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
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Ad.11 – zapytania i wnioski mieszkańców 
 Pan W.Kociencki zaprosił wszystkich obecnych na sali narad do udziału w doŜynkach 
wiejskich w Zawiści w dniach 30-31.08.2008 r. Następnie poinformował, iŜ do tej pory nie 
zbierano w Zawiści informacji od mieszkańców o ilości zuŜytej wody. Zapytał równieŜ, czy 
płatności za faktury będą musiały być regulowane jednorazowo. ZauwaŜył, Ŝe rozłoŜenie 
płatności na raty byłoby dogodniejszą formą regulowania zobowiązań wobec dostawcy wody.  
 Pani Wójt zapewniła, Ŝe porozmawia z Prezesem „Ekowodu” na ten temat. Przyznała, 
Ŝe stany liczników spisywano dosyć późno, powiedziała równieŜ, Ŝe część rozliczeń za wodę 
została juŜ rozesłana do mieszkańców gminy.  
 Pani D.Czykieta poinformowała o wizycie w partnerskiej gminie Hochspeyer                         
w Niemczech i przekazała pozdrowienia dla Pani Wójt i Rady Gminy od Burmistrza 
W.Runga. Wyraziła swoje uznanie dla nauczycieli Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Pokoju, a 
szczególnie dla Pani R.Barabosz, za zaangaŜowanie i dotychczasową pracę przy 
organizowaniu wzajemnych spotkań młodzieŜy z obu krajów. 
 Pani Wójt poinformowała o planowanym wyjeździe do Hochspeyer na konferencję 
organizowaną z okazji 10-lecia współpracy między szkołami.  
 Pani J.Sowa powiedziała o płocie przy cmentarzu komunalnym w Zieleńcu, który 
wymaga remontu. Stwierdziła, iŜ do tej pory wykonanie tych prac przesuwało się w czasie, 
gdyŜ najprawdopodobniej płot ten jest wpisany do rejestru zabytków. Następnie 
poinformowała, Ŝe ze względu na brak odpowiedniego oznakowania chodnika w Zieleńcu, 
policja zatrzymała juŜ kilkakrotnie rowerzystów poruszających się właśnie tym chodnikiem.   
 Pani Wójt stwierdziła, iŜ kwestię wpisania płotu przy cmentarzu w Zieleńcu do 
rejestru zabytków  naleŜy sprawdzić, dodała iŜ przedsięwzięcie to moŜe zostać wpisane do 
projektu budŜetu gminy na 2009 r.  
 Pani D.Czykieta przypomniała jak sprawując funkcję radnej w poprzedniej kadencji 
otrzymała ustną zgodę policji na poruszanie się rowerami po chodniku.  
 Pani G.Sobek, sołtys sołectwa Domaradzka Kuźnia, zapytała o moŜliwość 
organizowania zebrań sołtysów w godzinach popołudniowych.  
 Pani Wójt powiedziała, Ŝe jest gotowa spotykać się z sołtysami nawet w godzinach 
wieczornych.  
 Pani K.Piekarska, sołtys sołectwa Ładza, podziękowała Panu J.Zimochowi, 
dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Pokoju, za udostępnienie sprzętu nagłaśniającego 
na festyn rodzinny w Ładzy.  
 Pan A.Pachulski, sołtys sołectwa Domaradz, podziękował Radzie Gminy i Pani Wójt 
za wyremontowanie drogi do wsi Świercowskie.  
 Radny J.Kos zapytał o sprawę zgłaszanego na poprzedniej sesji pobocza przy drodze 
powiatowej obok byłego tartaku w Pokoju.  
 Pan J.Zimoch podziękował radnemu J.Balijowi za pomoc w wykonaniu boiska oraz 
Pani Wójt za wyposaŜenie placu zabaw przy Gminnym Ośrodku Kultury. 
 
Ad.12 - wolne wnioski i oświadczenia radnych 
 Radny J.Balij zapytał o decyzję w sprawie wycięcia drzew przy ul.1-go Maja w 
Pokoju.  
 Pani Wójt wyjaśniła, iŜ w chwili obecnej brak jest środków na wykonanie tych prac, 
zapewniła jednak, Ŝe jeŜeli zostaną do dyspozycji pieniądze po rozliczeniu trwających 
obecnie inwestycji, wówczas środki te zostaną przeznaczone na wycinkę drzew. 
 Radny J.Balij zapytał takŜe o termin wykonania remontu drogi gminnej przebiegającej 
obok nieruchomości Pana Łytki w Pokoju. Przypomniał, iŜ Urząd Gminy informował go o 
przeprowadzeniu tych prac w terminie do końca czerwca 2008 r.  
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 Pani Wójt wyraziła nadzieję, Ŝe remont wskazanej przez radnego drogi uda się 
wykonać do końca września 2008 r.  
 Radny K.Walek złoŜył podziękowania Pani Wójt za zakupienie wyposaŜenia placu 
zabaw w Lubnowie. Przy okazji zaprosił takŜe wszystkich zebranych na sali narad na doŜynki 
gminne w Lubnowie w dniu 07.09.2008 r.  
 Pan Z.Wójcik, sołtys sołectwa Pokój, zaapelował do władz gminy o wykonanie prac 
porządkowych na terenie wsi Pokój przed obchodami 100-lecia istnienia Kościoła w Pokoju. 
Zwrócił dodatkowo uwagę na przewrócony przy rondzie słup sieci elektrycznej.  
 Pani Wójt powiedziała, Ŝe odpowiedzi na interpelacje zostaną udzielone na piśmie. 
Poprosiła radnych, aby przemyśleli kwestię podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej dla gmin Strzelce Opolskie i Ujazd, na terenie których  doszło do znacznych 
spustoszeń w wyniku przejścia trąby powietrznej.  
 
Salę narad opuściła radna W.Piętka pomniejszając stan radnych do 13 osób.  
 
Ad. 13 – zakończenie sesji 
 Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy o godz.1815 

zamknął XXI sesję Rady Gminy Pokój. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała: 
 
Elzbieta Kuklok ………………….. 
 


