
 1 

Protokół nr XXIV/08 
z XXIV sesji Rady Gminy Pokój 
odbytej w dniu 1 grudnia 2008 r. 

 
Obecni na posiedzeniu: J.Balij, E.Kania, D.Gryl, H.Kołodziej,  J.Kos, M.Kruczek,  J. Jakubik 
      Z.Olejnik, J.Paluch, E.Pawłowska, W.Piętka, R.Stefan, A.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 poprzedniej sesji 
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 stanu mienia komunalnego Gminy Pokój 
8. Interpelacje i zapytania radnych 
9. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki 
przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, 
funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania wynagrodzenia 
za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość 
nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 

b) przyjęcia „Programu współpracy Gminy Pokój z organizacjami pozarządowymi na 
rok 2009” 

c) określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróŜniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

d) ustalenia wysokości ekwiwalentu pienięŜnego dla członków Ochotniczej StraŜy 
PoŜarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu 
poŜarniczym organizowanym przez Państwową StraŜ PoŜarną lub gminę 

e) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w 
tym podatku 

f) 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 15 radnych, co stanowi quorum niezbędne do 
podejmowania prawomocnych uchwał. 
 Następnie przywitał Panią B.Zając Wójta Gminy, radnych, sołtysów, dyrektorów 
placówek oświatowych, mieszkańców oraz pracowników Urzędu Gminy. 
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Ad.3 – przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji 
 Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do protokołu z XXIII sesji Rady Gminy Pokój, 
ze względu na ich brak zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu.  
 
Głosowanie: 
  Za   - 15 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 
Ad.4 - przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady 
 Przewodniczący Rady przedstawił ustalony porządek obrad.  
 Pani B.Zając, Wójt Gminy, zawnioskowała o wykreślenie z porządku obrad projektów 
uchwał ujętych w punktach: 
- 9 „a” – w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe 
 warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, 
 funkcyjnego,  za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania wynagrodzenia za 
 godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego 
 dodatku mieszkaniowego 
- 9 „c” – w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów 
 komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróŜniania zbiorników 
 bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 
 Następnie zasugerowała, aby w miejsce wykreślonych projektów uchwał wprowadzić 
nowe uchwały i zaproponowała, aby do pkt.9 „a” wpisać projekt uchwały w sprawie przyjęcia 
do realizacji projektu p.n. „Smart – kurs języka angielskiego dla dzieci i młodzieŜy” 
POKL.09.05.00-16-090/08, natomiast do pkt.9 „c” wpisać projekt uchwały w sprawie zmiany 
uchwały nr XVI/123/2008 Rady Gminy Pokój z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie 
przystąpienia Gminy Pokój do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Stobrawski Zielony 
Szlak” w charakterze członka zwyczajnego 
 Później Przewodniczący zarządził głosowanie nad wnioskiem Pani Wójt dotyczącym 
zmiany porządku obrad.  
 W pierwszej kolejności głosowano nad wykreśleniem z pkt. 9 „a” porządku obrad 
projektu uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz 
szczegółowe  warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, 
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania 
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość 
nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i wprowadzeniem w to miejsce projektu uchwały 
w sprawie przyjęcia do realizacji projektu p.n. „Smart – kurs języka angielskiego dla dzieci i 
młodzieŜy” POKL.09.05.00-16-090/08. 
 
Głosowanie: 
  Za   - 15 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 
 W drugiej kolejności głosowano nad wykreśleniem z pkt.9 „c” porządku obrad 
projektu uchwały sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróŜniania zbiorników  
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych i wprowadzeniem w to miejsce projektu 
uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/123/2008 Rady Gminy Pokój z dnia 28 marca 
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2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Pokój do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 
„Stobrawski Zielony Szlak” w charakterze członka zwyczajnego.  
 
Głosowanie: 
  Za   - 15 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 
 W związku z wprowadzonymi zmianami porządek obrad XXIV sesji Rady Gminy 
Pokój przedstawiał się w sposób następujący: 
 

1. Otwarcie sesji  
2. Stwierdzenie prawomocności obrad 
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji 
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 stanu mienia komunalnego Gminy Pokój 
8. Interpelacje i zapytania radnych 
9. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) przyjęcia do realizacji projektu p.n. „Smart – kurs języka angielskiego dla dzieci i 
młodzieŜy” POKL.09.05.00-16-090/08. 

b) przyjęcia „Programu współpracy Gminy Pokój z organizacjami pozarządowymi na 
rok 2009” 

c) zmiany uchwały nr XVI/123/2008 Rady Gminy Pokój z dnia 28 marca 2008 r. w 
sprawie przystąpienia Gminy Pokój do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 
„Stobrawski Zielony Szlak” w charakterze członka zwyczajnego.  

d) ustalenia wysokości ekwiwalentu pienięŜnego dla członków Ochotniczej StraŜy 
PoŜarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu 
poŜarniczym organizowanym przez Państwową StraŜ PoŜarną lub gminę 

e) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w 
tym podatku 

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

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

o Akademii zorganizowanej w dniu 12.11.2008 r.  w Gminnym Ośrodku Kultury z 
okazji rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości,  

o Spotkania roboczego radnych w dniu 13.11.2008 r. poświęconego projektowi budŜetu 
gminy na 2009 rok,  

o Udziału w dniu 26.11.2008 r. w uroczystości zorganizowanej z okazji Dnia 
Pracownika Socjalnego,  

o Spotkania roboczego radnych w dniu 27.11.2008 r. dotyczącego spraw bieŜących,  
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o VI Powiatowego Konkursu Recytatorskiego dla uczniów gimnazjum w dniu 
27.11.2008 r.,  

o Udziału w dniu 28.11.2008 r. wraz z przedstawicielami Urzędu Gminy Pokój w 
obchodach 80-lecia istnienia Szpitala Pulmonologiczno-Reumatalogicznego w Kup. 

 
 Następnie Przewodniczący Rady przedstawił pisma Pan J.Mazura, mieszkańca 
Pokoju,  które wpłynęły do biura Rady Gminy.  
W pierwszej kolejności przedstawił pisma, które zostały złoŜone do wiadomości Rady Gminy 
informując jednocześnie o moŜliwości zapoznania się z ich treścią w biurze Rady Gminy, 
bądź teŜ dostarczenia ich kserokopii radnym: 

� Pismo z dnia 25.11.2008 r., stanowiące załącznik nr 2 do protokołu, będące 
odwołaniem od decyzji Komisji Konkursowej na kandydata na stanowisko Dyrektora 
Gminnego Ośrodka Kultury w Pokoju, zawartej w protokole nr 3 z dnia 24.11.2008 r., 

� Pismo z dnia 28.01.2008 r., stanowiące załącznik nr 3 do protokołu, będące 
odwołaniem od decyzji Komisji Konkursowej na kandydata na stanowisko Dyrektora 
Gminnego Ośrodka Kultury w Pokoju, zawartej protokole nr 3 z dnia 24.11.2008 r., 

� Odwołanie od decyzji Wójta Gminy Pokój zawartej w piśmie nr OR. 1130/2/08, 
kierowane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, stanowiące 
załącznik nr 4 do protokołu,  

� Pismo z dnia 01.12.2008 r., stanowiące załącznik nr 5 do protokołu, będące informacją 
o złoŜonym odwołaniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu oraz 
prośbą o udostępnienie protokołów nr 1 i 2 z posiedzeń Komisji Konkursowej 
powołanej do przeprowadzenia konkursu na Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w 
Pokoju,  

� Pismo z dnia 01.12.2008 r., stanowiące załącznik nr 6 do protokołu, będące informacją 
o złoŜonym odwołaniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu oraz o 
przesłankach prawnych przemawiających za odwołaniem części ustnej konkursu na 
Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Pokoju.  

 
Następnie Przewodniczący Rady odczytał pisma Pana J.Mazura kierowane do Rady Gminy 
Pokój: 

o Pismo z dnia 01.12.2008 r., stanowiące załącznik nr 7 do protokołu, będące prośbą o 
wyegzekwowanie od Wójta Gminy odpowiedzi na temat jednego z warunków formalnych 
(dyspozycyjność) jakie muszą spełniać kandydaci na Dyrektora GOK Pokoju oraz o 
poinformowanie Wójta, iŜ  uniewaŜnienie konkursu skutkować będzie złamaniem prawa,  
o Pismo z dnia 01.12.2008 r., stanowiące załącznik nr 8 do protokołu, będące prośbą o 
wyegzekwowanie od Wójta Gminy i Dyrektora Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Pokoju 
informacji w zakresie nauczania fizyki w Gimnazjum. 

 
W dalszej kolejności poinformował, iŜ przekaŜe w/w pisma radcy prawnemu i Pani Wójt w 
celu ustosunkowania się do ich treści.  
 Pan J.Mazur zarzucił Pani Wójt, Ŝe nie odpowiada na jego pisma i zapytał, czy 
złoŜone przez niego odwołanie zostanie przekazane do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Opolu.  
 Przewodniczący Rady zapewnił, Ŝe odwołanie zostanie przekazane do SKO w Opolu 
w terminie zgodnym z Kodeksem Postępowania Administracyjnego i jeszcze raz zaznaczył, 
ze pisma Pana J.Mazura zostaną przekazane Pani Wójt, w celu udzielenia na nie odpowiedzi.  
 Pan J.Mazur stwierdził, iŜ nie moŜe wyegzekwować odpowiedzi z Urzędu Gminy, 
dlatego teŜ skierował pismo do Rady Gminy i uznał, Ŝe w takim wypadku korespondencja ta 
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nie powinna trafić do Wójta. Uznał takŜe, iŜ część ustna konkursu na stanowisko Dyrektora 
Gminnego Ośrodka Kultury w Pokoju nie powinna się odbyć.  
 Przewodniczącemu Rady trudno było się wypowiedzieć w kwestii nieudzielonych 
odpowiedzi na złoŜone do Urzędu Gminy pisma i poprosił Panią Wójt, aby przesłać je Panu 
J.Mazurowi jak najszybciej.  
 Pan J.Mazur jeszcze raz zapytał, czy złoŜone przez niego odwołanie zostanie przesłane 
do SKO w Opolu.  
 Pani Wójt wyjaśniła, iŜ na wszystkie pisma, które zostały złoŜone przez Pana 
J.Mazura do piątku (28.11.2008 r.) odpowiedzi zostały udzielone. Stwierdziła, równieŜ iŜ nie 
było moŜliwości udzielenia odpowiedzi na korespondencję złoŜoną w dniu sesji. Zapewniła 
równieŜ, Ŝe odwołanie złoŜone przez Pana J.Mazura zostanie przekazane do SKO w Opolu 
zgodnie z terminem, o którym mowa w Kodeksie Postępowania Administracyjnego.  
 Następnie Pan J.Mazur zapytał, czy złoŜenie odwołania  wstrzymało procedurę 
wyboru kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Pokoju.  
 Pani Wójt wyjaśniła, iŜ Komisja Konkursowa działa zgodnie z przyjętym 
regulaminem.  
 Pan J.Mazur zauwaŜył, iŜ część ustna konkursu została wyznaczona w terminie 14 
dniu po części pisemnej ze względu na prawo odwołania się któregoś z uczestników 
postępowania konkursowego od jego wyników i próbował wymusić na Przewodniczącym 
Rady odczytanie pisma złoŜonego w dniu sesji, w którym informował o przeprowadzonej 
rozmowie z Panią J.Ptaszek, Zastępcą Wójta.  
 Przewodniczący Rady zauwaŜył, iŜ wskazane przez Pana J.Mazura pismo zostało 
złoŜone do wiadomości Rady Gminy i zapytał radcę prawnego, czy korespondencja złoŜona 
do wiadomości Rady Gminy powinna zostać odczytana na sesji.  
 Pan H.Pyka, radca prawny, stanął na stanowisku, iŜ o pismach złoŜonych Radzie 
Gminy Przewodniczący Rady powinien jedynie poinformować, a ich kopie moŜna dostarczyć 
radnym. Powiedział równieŜ, iŜ odkąd pracuje w Urzędzie Gminy Pokój, odwołania zawsze 
były przekazywane do instytucji odwoławczych. Poinformował równieŜ, Ŝe nie uczestniczył 
w części ustnej konkursu na Dyrektora GOK, ale powiedział, Ŝe najprawdopodobniej ta część 
konkursu się odbyła. ZauwaŜył takŜe, Ŝe jeŜeli postępowanie konkursowe zostało 
przeprowadzone wadliwie, to organ odwoławczy II instancji na pewno uchyli postanowienia 
Komisji Konkursowej.  
 Następnie Pan J.Mazur stwierdził, iŜ mimo praw zagwarantowanych ustawą o dostępie 
do informacji publicznej nie mógł otrzymać protokółów Komisji Konkursowej. 
 Radca prawny przyznał, Ŝe konsultowano z nim sprawę przekazania kopii 
dokumentów i uznał, iŜ naleŜy je udostępnić. Dodał takŜe, Ŝe materiały o których mowa w 
pismach złoŜonych w dniu sesji równieŜ zostaną przekazane Panu J.Mazurowi.  
 Przewodniczący Rady kończąc dyskusje na ten temat poprosił Panią Wójt o pisemne 
ustosunkowanie się do złoŜonych przez Pana J.Mazura pism.  
 
Informacja Przewodniczących Komisji o sprawach bieŜących 

 
 Pani R.Stefan, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, poinformowała o spotkaniach 
Komisji w dniach: 

� 20.11.2008 r. podczas którego zapoznano się z projektem budŜetu gminy na 2009 rok, 
� 24.11.2008 r. w trakcie którego dokonano analizy funkcjonowania Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Pokoju.  
 
 Pani D.Gryl, Przewodnicząca Komisji BudŜetowej, poinformowała o spotkaniach 
Komisji w dniach: 
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� 20.11.2008 r. podczas którego zapoznano się z projektem budŜetu gminy na 2009 r.,  
� 27.11.2008 r. w trakcie którego zaopiniowano propozycje zmian w budŜecie gminy na 

2008 rok oraz przeanalizowano umorzenia podatkowe.  
 
Ad.6 - sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady oraz działalności między sesjami 
 Pani Wójt przedstawiła sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy stanowiące 
załącznik nr 9 do protokołu.   
 Następnie poinformowała o: 

� Otrzymanym dofinansowaniu na realizację zadania „Modernizacja drogi gminnej 
Domaradz-Fałkowice” 

� ZłoŜonym wniosku do Ministerstwa Kultury na modernizację Gminnego Ośrodka 
Kultury w Pokoju,  

� Wniosku złoŜonym wraz z Parafią Ewangelicko-Augsburską w Pokoju na remont 
Kościoła Ewangelickiego w Pokoju,  

� Otrzymanych środkach finansowych na zorganizowanie kursu języka angielskiego dla 
dzieci i młodzieŜy,  

� ZłoŜonym wniosku na dofinansowanie budowy kanalizacji przy ulicach Opolskiej i 
Winna Góra w Pokoju,  

� Zakończonych pracach przy przyłączeniach wodno-kanalizacyjnych  w miejscowości 
Pokój,  

� ZłoŜonym wniosku na remont drogi Krogulna-Siedlice,  
� Uzupełnianiu znaków z nazwami ulic,  
� Zakończonego remontu drogi w Zieleńcu, obok posesji Pana Dobrowolskiego,  
� Uroczystościach przekazania wozu bojowego dla jednostek OSP w Domaradzkiej 

Kuźni i Pokoju,  
� Spotkaniu z przedstawicielami spółki „Ekowod” na temat zarządzania siecią wodno-

kanalizacyjną na terenie Gminy,  
� Udziale w uroczystej sesji Rady Powiatu  Namysłowskiego,  
� Modernizacji oświetlenia ulicznego i mającym się odbyć odbiorze,  
� Konieczności rozliczenia inwestycji – termomodernizacja budynków naleŜących do 

Gminy – w terminie do dnia 15.12.2008 r.  
 
Ad.7 - informacja na temat stanu mienia komunalnego Gminy Pokój 
 Informację na temat stanu mienia komunalnego Gminy Pokój, stanowiącą załącznik nr 
10 do protokołu, przedstawiła Pani J.Ptaszek, Zastępca Wójta.  
 
 Następnie Przewodniczący Rady zarządził przerwę w obradach.  
 
Po przerwie.  
 
Ad.8 - interpelacje i zapytania radnych 
 Radny J.Kos przypomniał o punkcie „Zapytania i wnioski mieszkańców” w porządku 
obrad i stwierdził, iŜ wtedy Pan J.Mazur, jako mieszkaniec, powinien zabierać głos.  
 Przewodniczący Rady wyraził opinię, iŜ nieudzielenie głosu mogło zostać 
potraktowane jako ograniczenie prawa do wypowiadania się.  
 Radca prawny, odniósł się do zarzutów Pana J.Mazura i stwierdził, iŜ do tej pory nie 
dopatrzył się Ŝadnych nieprawidłowości w postępowaniu pracowników Urzędu Gminy.  
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Ad.9 - podjęcie uchwał w sprawach: 
a. przyj ęcia do realizacji projektu p.n. „Smart – kurs języka angielskiego dla 

dzieci i młodzieŜy” POKL.09.05.00-16-090/08. 
 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 XXIV/162/2008 stanowi załącznik nr 11 do protokołu 
 

b. przyj ęcia „Programu współpracy Gminy Pokój z organizacjami 
pozarządowymi na rok 2009” 

 Treść projektu uchwały przedstawiła Pani J.Ptaszek, następnie przewodniczący Rady 
zarządził nad nim głosowanie.  
 
Głosowanie: 
  Za   - 15 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 
 Uchwała nr XXIV/163/2008 stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 

c. zmiany uchwały nr XVI/123/2008 Rady Gminy Pokój z dnia 28 marca 
2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Pokój do stowarzyszenia Lokalna 
Grupa Działania „Stobrawski Zielony Szlak” w charakterze członka 
zwyczajnego 

 Treść projektu uchwały przedstawiła Pani Wójt, następnie Przewodniczący Rady 
zarządził nad nim głosowanie.  
 
Głosowanie: 
  Za   - 15 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 
 Uchwała nr XXIV/164/2008 stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
 

d. ustalenia wysokości ekwiwalentu pienięŜnego dla członków Ochotniczej 
StraŜy PoŜarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub 
szkoleniu poŜarniczym organizowanym przez Państwową StraŜ PoŜarną 
lub gminę 

 Treść projektu uchwały przedstawiła Pani Wójt, następnie Przewodniczący Rady 
zarządził nad nim głosowanie.  
 
Głosowanie: 
  Za   - 15 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
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 Uchwała nr XXIV/165/2008 stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

 
e. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i 

zwolnień w tym podatku 
 Treść projektu uchwały przedstawił Pan M.Maryjowski, Skarbnik Gminy, następnie 
Przewodniczący Rady zarządził nad nim głosowanie. 
 
Głosowanie: 
  Za   - 15 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 
 Uchwała nr XXIV/166/2008 stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
 

f. zmiany budŜetu gminy na 2008 rok 
 Pani D.Gryl, Przewodnicząca Komisji BudŜetowej, przedstawiła pozytywną opinię 
Komisji o zmianach wprowadzonych do budŜetu gminy na 2008 r.  
 Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały.  
 
Głosowanie: 
  Za   - 15 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 
 Uchwała nr XXIV/167/2008 stanowi załącznik nr 16 do protokołu.  
 
Ad.10 - zapytania i wnioski mieszkańców 
 Pan W.Kociencki, sołtys sołectwa Zawiść, wyraził zadowolenie z faktu wycofania z 
porządku obrad projektu uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w 
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie 
opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Następnie 
odniósł się do stawek proponowanych przez firmę „Remondis”  za wywóz odpadów stałych. 
Stwierdził, Ŝe  przedstawione kwoty są zbyt wysokie i przedstawił dokonaną przez siebie 
analizę wzrostu cen za usługi świadczone przez tę firmę na przestrzeni ostatnich kilku lat. 
Zaproponował, aby zaprosić Panią A.Klepacz, reprezentującą „Remondis”, do Urzędu Gminy 
na spotkanie w celu wyjaśnienia sposobu wyliczenia przedstawionych stawek. Na 
zakończenie swojej wypowiedzi złoŜył obecnym na sali narad Ŝyczenia z okazji 
nadchodzących Świąt BoŜego Narodzenia.  
 Pani Wójt przychyliła się do prośby sołtysa i powiedziała, Ŝe zostanie zorganizowane 
spotkanie sołtysów, na które zostaną zaproszeni takŜe przedstawiciele firm: „Remondis”, 
„Ekowod” i „Eko-Trans”, którzy przedstawią oferty na świadczone  przez siebie usługi.  
 
Ad.11 - wolne wnioski i oświadczenia radnych 
 Pan W.Kociencki poprosił, aby w gazetce wydawanej przez Urząd Gminy pojawiła się 
informacja o cenach na wywóz odpadów stałych.  
 Radna E.Pawłowska podziękowała za zainstalowanie lamp oświetlenia ulicznego przy 
drodze powiatowej w Domaradzu, następnie zapytała o wykonanie zatoczki autobusowej i 
ustawienie wiaty przystankowej na placu po byłej zlewni mleka w Domaradzu. Po raz kolejny 



 9 

zwróciła uwagę na potrzebę wykonania zatoczki autobusowej przy drodze wojewódzkiej w 
Ładzy.  
 Radny M.Kruczek dołączył się do podziękowań za dodatkowe lampy oświetlenia 
ulicznego w Domaradzu i stwierdził, iŜ w celu zwiększenia efektywności nowozawieszonych 
lamp naleŜałoby przyciąć gałęzie na drzewach.  
 Pan H.Kołodziej, Wiceprzewodniczący Rady, zwrócił uwagę na półmetek kadencji 
Rady Gminy i Wójta, powiedział, Ŝe przy tej okazji napisał artykuł do gazetki gminnej. 
Następnie nawiązał do uroczystości z okazji 80-lecia istnienia Szpitala Pulmonologiczno-
Reumatalogicznego w Kup, której był współorganizatorem. Później stwierdził, iŜ firma 
„Remondis” powinna zmienić formę informowania mieszkańców o wprowadzanych 
zmianach w zakresie świadczonych usług. Stwierdził takŜe, iŜ przy instalowaniu lamp 
oświetlenia ulicznego przy ul.Opolskiej w Pokoju naleŜy pamiętać o wycięciu gałęzi.  
 Radny J.Balij zwrócił uwagę na błędy popełnione przy instalowaniu lamp oświetlenia 
ulicznego, przypomniał takŜe o koniczności poprawienia stanu nawierzchni ul.Krótkiej w 
Pokoju.  
 Pani Wójt wyjaśniła, iŜ wszystkie uwagi na temat prowadzonego doświetlania są 
przyjmowane i będą brane pod uwagę przy odbiorze końcowym, dodała, Ŝe wszelkie 
spostrzeŜenia naleŜy zgłaszać Panu A.Pawlickiemu, inspektorowi zatrudnionemu w Urzedzie 
Gminy.  
 Pan Z.Wójcik, sołtys sołectwa Pokój, równieŜ opowiedział się za zaproszeniem do 
Urzędu Gminy przedstawiciela firmy „Remondis” w celu omówienia proponowanych stawek 
za świadczone usługi.  
 Pani Wójt stwierdziła, iŜ gałęzie w Domaradzu najlepiej było by wyciąć we własnym 
zakresie. Odnośnie zatoczek autobusowych w Ładzy i Domaradzu powiedziała, Ŝe są to 
zadania, które są do wykonania wspólnie z Zarządem Dróg Wojewódzkich i Zarządem Dróg 
Powiatowych, zapewniła, Ŝe będzie pamiętać o tych inwestycjach przy podziale nadwyŜki 
budŜetowej. Przyznała takŜe, Ŝe pamięta o półmetku kadencji i zapowiedziała, Ŝe na następnej 
sesji zostanie przedstawiona prezentacja będąca podsumowaniem dwuletniego okresu 
działalności Rady Gminy i Wójta. Później złoŜyła Ŝyczenia z okazji zbliŜających się Świąt 
BoŜego Narodzenia.  
 Przewodniczący Rady dołączył się do Ŝyczeń świątecznych.  
 
Ad.12 - zakończenie sesji 
 Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady o godzinie 1700 zamknął 
XXIV sesję Rady Gminy.  
 
 
Protokołowała: 
 
ElŜbieta Kuklok ……………. 


