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Protokół nr XXXVIII/10 
z XXXVIII sesji Rady Gminy Pokój 

odbytej w dniu 22 lutego 2010 r. 
 
 
Obecni na posiedzeniu: D.Gryl, J. Jakubik, E.Kania, H.Kołodziej, 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: J.Balij,  A.Szeląg,   
 
Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Pan Jacek Gosławski 
 
Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji  
2. Stwierdzenie prawomocności obrad 
3. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Gminy Pokój 
4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady 
5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących 
6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady oraz działalności między sesjami 
7. Interpelacje i zapytania radnych 
8. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach 
prowadzonych przez Gminę Pokój 

9. Podjęcie uchwał w sprawach: 
a) uchwalenia planu pracy Rady Gminy Pokój na 2010 r. 
b) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokój na 2010 r. 
c) zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowej Rady Gminy Pokój na 2010 r. 
d) ustanowienia herbu Gminy Pokój 
e) wyrażenia opinii nt projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie 

przekształcenia poprzez likwidację działalności medycznej Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup 

f) uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych 
i Kanalizacyjnych dla Gminy Pokój na lata 2010-2012 

g) zmiany uchwały nr XII/95/2007 Rady Gminy z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie 
zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 
Pokój 

h) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części obszaru wsi Pokój 

i) uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Pokój na lata 2009-2012 
j) zmiany budżetu gminy na 2010 r. 

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. 
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Stwierdził, że w obradach bierze udział 13 radnych, co stanowi quorum niezbędne do 
podejmowania prawomocnych uchwał. 
 Następnie przywitał Pana S.Hinborcha, Wicestarostę Namysłowskiego, Panią B.Zając 
Wójta Gminy, radnych, sołtysów, dyrektorów placówek oświatowych, mieszkańców oraz 
pracowników Urzędu Gminy. 

 
Ad.3 - przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Gminy Pokój 
 Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do protokołu z XXXVII sesji Rady Gminy 
Pokój, ze względu na ich brak zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu.  
 
Głosowanie: 
  Za   - 13 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. 
 Następnie, poza porządkiem obrad, Przewodniczący Rady wręczył wiązankę kwiatów 
Wójtowi Gminy za wyróżnienie otrzymane w ogólnopolskim plebiscycie o tytuł Wójta 2009 
roku. Następnie Wójt Gminy złożyła na ręce dyrektorów Szkoły Podstawowej w Pokoju i 
Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Pokoju puchary przyznane przez Urząd Marszałkowski w 
Opolu za wyniki  sportowe osiągane przez uczniów tych placówek, wręczyła także Panu 
R.Letkiemu, nauczycielowi wychowania fizycznego, list gratulacyjny Pana J.Sebesty, 
Marszałka Województwa Opolskiego, będący podziękowaniem za krzewienie kultury fizycznej 
w środowisku wiejskim.  
 Przewodniczący Rady dołączył się do gratulacji dla szkół za odnoszone sukcesy 
sportowe i zaznaczył, że na osiągane wyniki, obok Pana R.Letkiego, pracują także pozostali 
nauczyciele wychowania fizycznego – Pan R.Owczarek i Pan H.Łapszyński.  
 
Ad.5 - informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach 
   bieżących 
 Przewodniczący Rady przedstawił informacje na temat: 

− Spotkania opłatkowego z Wójtem Gminy w dniu 27.01.2010 r., 
− Spotkania roboczego radnych w dniu 18.02.2010 r. dotyczącego spraw bieżących.  

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

� pismo Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Opolskiego, stanowiące 
załącznik nr 2 do protokołu, będące wnioskiem o dofinansowanie corocznego 
Zjazdu Krajowego Stowarzyszenia. Przewodniczący Rady wyjaśnił, po 
rozmowie z Wójtem, że środki finansowe zostaną przekazane, jeżeli w zjeździe 
tym będą uczestniczyć sołtysi z Gminy Pokój, 

� pismo Państwowej Komisji Wyborczej, stanowiące załącznik nr 3 do protokołu, 
dotyczące spraw organizacyjnych przed nadchodzącymi wyborami organów i 
jednostek samorządu terytorialnego, 

� pismo Pana W.Rudera, stanowiące załącznik nr 4 do protokołu, będące 
wnioskiem o umorzenie podatku od nieruchomości, Przewodniczący Rady 
wyjaśnił, że Rada Gminy nie jest organem właściwym do załatwienia tej sprawy 
i poprosił Wójta Gminy o rozpatrzenie tego podania, 
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� pismo Pana S.Maciejewskiego i Pana W.Rudera, stanowiące załącznik nr 5 do 
protokołu, dotyczące dokonania zmiany planu zagospodarowania w 
miejscowości Zieleniec. Przewodniczący Rady zauważył, że Gmina posiada 
mało terenów inwestycyjnych, przypomniał o uchwalonym w czerwcu 2009 r. 
planie zagospodarowania przestrzennego dla  wsi Zieleniec i stwierdził, że 
nabywając grunty w Zieleńcu Panowie Maciejewski i Ruder wiedzieli o ich 
przeznaczeniu, zwrócił także uwagę na koszty związane ze  zmianą planu.  

 Wójt Gminy przypomniała o rozmowie z Panem Ruderem na ten temat, w 
 trakcie opracowywania przez Gminę planu, stwierdziła, że wskazany teren w 
 Zieleńcu przeznaczony jest pod inwestycje i powiedziała, że zmiana planu 
 będzie wiązać się ze zmianą studium. Na zakończenie swojej wypowiedzi 
 zawnioskowała do Rady Gminy o negatywne zaopiniowanie tego wniosku.  
 Radni Z.Olejnik i E.Kania zwrócili uwagę na inne działki w Zieleńcu, 
 przeznaczone na cele budowlane. 
 Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad wnioskiem Panów 
 S.Maciejewskiego i W.Rudera o zmianę planu zagospodarowania 
 przestrzennego wsi Zieleniec. 
  
 Głosowanie: 
   Za   - 0 
   Przeciw  - 13 głosów 
   Wstrzymujących się - 0 
 
 

Informacja Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących 
 

Komisja Rewizyjna w okresie międzysesyjnym nie odbyła posiedzenia. 
Pani D.Gryl, Przewodnicząca Komisji Budżetowej, poinformowała o posiedzeniach Komisji w 
dniach: 

− 01.02.2010 r. podczas którego sporządzono plan pracy Komisji na 2010 rok oraz 
dokonano analizy wydatków w oświacie, 

− 17.02.2010 r. podczas którego zaopiniowano zmiany w budżecie gminy oraz zapoznano 
się ze stanem zrealizowanych inwestycji w 2009 r. 

 
Ad.6 - sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady oraz działalności między sesjami 
 Wójt Gminy na wstępie przedstawiła informację z wykonania uchwał Rady Gminy, 
stanowiącą załącznik nr 6 do protokołu.  
 W dalszej kolejności Wójt Gminy przedstawiła informacje na temat: 

� Spotkania z Marszałkiem Kotysiem w sprawie przedłużenia do końca lutego terminu na 
złożenie dokumentacji dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej w Pokoju, 

� Spotkania z Marszałkiem Kostusiem w sprawie prac melioracyjnych na rzece 
Stobrawie, wykonanie prac planowane jest na odcinku od Kopaliny do Krogulnej,   

� Spotkania z przedstawicielem Związku Wędkarskiego w sprawie zagrodzenia drogi  do 
stawów w Zieleńcu przez Pana W.Rudera, 

� Spotkania z przedstawicielami stowarzyszenia „Razem w przyszłość”, 
zainteresowanego kupnem budynku po byłej szkole podstawowej w Zawiści, 

� Podpisania aneksu do umowy na budowę świetlicy wiejskiej w Zieleńcu, której 
wykonanie planowane jest do października br., 

� Spotkania z przedstawicielem Międzynarodowego Stowarzyszenia Geografów w 
sprawie upamiętnienia pobytu w Pokoju wybitnego geografa Richtchofena, 
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� Spotkania z Panem W.Landwójtowiczem, Zastępcą Dyrektora oddziału Agencji 
Nieruchomości Rolnych w Opolu, w sprawie przejęcia majątku po Stacji 
Doświadczalnej Oceny Odmian w Pokoju,  

� Zaplanowanego na 25.02.2010 r. podpisania umowy na budowę kanalizacji w Pokoju, 
� Spotkania noworocznego z przedsiębiorcami, radnymi, sołtysami w dniu 27.01.2010 r., 
� Udziału w zebraniach sprawozdawczych jednostek OSP z terenu Gminy Pokój, 
� Udziału w spotkaniu zorganizowanym przez Parafialny Zespół „Caritas” w 

Fałkowicach z okazji Dnia Chorego, 
� Wymiany pieca centralnego ogrzewania w budynku Ośrodka Zdrowia w Dąbrówce 

Dolnej, 
� Planowanego remontu dachu na budynku remizy OSP w Lubnowie, 
� Wyróżnienia w ogólnopolskim plebiscycie na Wójta 2009 r.  

 
Ad.7 - interpelacje i zapytania radnych 
 Pan S.Hinborch na wstępie złożył gratulacje Wójtowi Gminy za wyróżnienie w 
konkursie na Wójta 2009 roku, później odniósł się do zimowego utrzymania dróg powiatowych 
i przeprosił wszystkich obecnych na sali narad za uciążliwości związane z brakiem reakcji na 
intensywne opady śniegu i interwencje mieszkańców dotyczące fatalnych warunków 
drogowych. Stwierdził, że firma, która wygrała przetarg na obsługę dróg powiatowych w 
okresie zimowym nie posiada odpowiedniego sprzętu i zapewnił, że Starostwo Powiatowe 
dołoży wszelkich starań, aby kolejny sezon zimowy nie był tak dotkliwy dla użytkowników 
pojazdów samochodowych. Zwrócił także uwagę na inwestycje, które wymagają znacznych 
nakładów finansowych, dla przykładu powiedział o planowanej budowie bloku operacyjnego w 
namysłowskim szpitalu, remoncie w szkole specjalnej oraz planowanym remoncie drogi na 
odcinku Domaszowice-Świerczów.  
 Przewodniczący Rady zapytał o termin rozpoczęcia prac przy usuwaniu ubytków w 
drogach powiatowych.  
 Pan S.Hinborch wyjaśnił, że najpierw zostanie przeprowadzona inwentaryzacja stanu 
dróg, później natomiast zostanie zlecona ich naprawa.  
 Radna R.Stefan powiedziała o braku reakcji ze strony Starostwa na zgłaszane 
interwencje i braku nadzoru nad firmą odśnieżającą drogi powiatowe. Stwierdziła, że drogi 
powiatowe były w miarę przejezdne tylko dzięki Wójtowi Gminy, która zleciła strażakom ich 
odśnieżanie.  
 W.Kociencki, sołtys sołectwa Zawiść, zauważył, że piaskarki często poruszały się z 
podniesionymi łyżkami, powiedział, również o rozwiązaniu zastosowanym w gminach na  
Pomorzu, które po otrzymaniu dodatkowych pieniędzy, we własnym zakresie dbają o 
odśnieżanie dróg powiatowych.  
 Radna E.Pawłowska stwierdziła, że najważniejszą sprawą jest bezpieczeństwo 
użytkowników dróg, a stan dróg bardzo często zagrażał temu bezpieczeństwu, przy okazji 
podziękowała Pani Wójt za odśnieżanie dróg gminnych. Zauważyła, że mimo zapewnień 
Starosty, Pana M.Ilnickiego, złożonych Radzie Gminy przed rokiem, w zimowym utrzymaniu 
dróg powiatowych nic się nie zmieniło.  
 Radna W.Piętka zwróciła uwagę na konieczność jak najszybszego rozpoczęcia prac 
przy usuwaniu ubytków na drogach powiatowych w Jagiennej, Domaradzu i Kozubach.  
 Pan H.Kołodziej, Wiceprzewodniczący Rady, stwierdził, że mimo obietnic Starosty 
Namysłowskiego, nie dokonano remontu nawierzchni drogi powiatowej w Ładzy na odcinku 
1,5 km. Powiedział, że trasa ta jest uczęszczana przez samochody ciężarowe, co ma także 
wpływ na pękanie ścian w budynkach mieszkalnych położonych przy tej drodze. 
 Radny J.Kos zwrócił uwagę na drzewa, które po ścięciu pozostawiono na poboczu drogi 
wojewódzkiej. 
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 Pan S.Hinborch jeszcze raz przeprosił za utrudnienia na drogach powiatowych i 
podziękował Pani Wójt za pomoc przy odśnieżaniu. Zapewnił, że pracownicy Wydziału Dróg 
Starostwa Powiatowego sprawują nadzór nad firmą zajmującą się odśnieżaniem.  
 Pan Z.Wójcik, sołtys sołectwa Pokój, stwierdził, że Starostwo Powiatowe nie jest w 
stanie uporać się z odśnieżaniem dróg powiatowych. Uznał, że jest wiele innych potrzeb 
wymagających realizacji przez Starostwo i stwierdził, że remont drogi Domaszowice – 
Świerczów jest nieuzasadniony, gdyż ze względu na wiadukt znajdujący się w Dąbrowie trasa 
ta będzie nieprzejezdna dla samochodów ciężarowych.  
 Pan S.Hinborch wyjaśnił, że Starostwo Powiatowe może złożyć tylko jeden wniosek na 
pozyskanie środków pozabudżetowych przeznaczonych na remont dróg. Przyznał, że dla 
samochodów ciężarowych droga ta może być niedostępna, ale skorzystają na tym remoncie 
użytkownicy samochodów osobowych.  
 Następnie Przewodniczący Rady podziękował Panu S.Hinborchowi za udział w sesji i 
zarządził przerwę w obradach. 
 
Po przerwie. 
 
 Radny J.Kos poruszył sprawę talonów na żywność dla osób korzystających z pomocy 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju, stwierdził, że mieszkańcy Fałkowic, czy 
Lubnowa są zmuszeni do realizowania tych talonów wyłącznie w sklepie spożywczym w 
Pokoju i zapytał o możliwość dokonywania zakupów w miejscu zamieszkania.   
 Radna R.Stefan poinformowała o uzyskanej odpowiedzi w sprawie zgłaszanej na 
poprzedniej sesji, dotyczącej naprawy mostka na drodze do Szubiennika. Powiedziała, że 
Nadleśnictwo Kluczbork nie dokona jego remontu ze względu na brak środków finansowych i 
poprosiła o ponowną interwencję w tej sprawie.  
 Radny J.Jakubik zwrócił uwagę na potrzebę uprzątnięcia zniszczonej szopy, 
użytkowanej dotychczas przez członków koła Związku Gołębiarskiego w Pokoju. 
 Przewodniczący Rady powiedział o konieczności zadbania o odprowadzenie wody z 
przystanku PKS. 
 
Ad.8 - przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 
 poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach 
 prowadzonych przez Gminę Pokój 
 Informację o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 
stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Pokój, 
stanowiącą załącznik nr 7 do protokołu,   przedstawił Pan M.Maryjowski, Skarbnik Gminy.  

 
Ad.9 - podjęcie uchwał w sprawach: 

a) uchwalenia planu pracy Rady Gminy Pokój na 2010 r. 
 Treść projektu uchwały omówił Przewodniczący Rady Gminy, następnie zarządził nad 
nim głosowanie. 
 
 
 
Głosowanie: 
  Za    - 13 głosów 
  Przeciw   - 0 
  Wstrzymujących się  - 0 
 
 Uchwała nr XXXVIII/275/2010 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.  
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b) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokój na 2010 r. 

 Treść projektu uchwały przedstawiła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej wnioskując o 
zaakceptowanie zmian w planie pracy polegających na przeniesieniu jednego z punktów 
zaplanowanych na kwiecień, dotyczącego kontroli realizacji inwestycji drogowych, na miesiąc 
maj oraz na przeniesieniu tematyki z maja dotyczącej kontroli protokołów pokontrolnych 
Regionalnej Izby Obrachunkowej i   innych instytucji kontrolujących Urząd Gminy w 2009 r. i 2010 r. 
na październik. 
 Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały wraz ze 
zmianami zaproponowanymi przez Przewodniczącą Komisji. 
 
Głosowanie: 
  Za   - 13 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 
Uchwała nr XXXVIII/276/2010 stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 

c) zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowej Rady Gminy Pokój na 2010 r. 
 Treść projektu uchwały przedstawiła Przewodnicząca Komisji Budżetowej, następnie 
Przewodniczący Rady zarządził nad nim głosowanie. 
 
Głosowanie: 
  Za   - 13 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 
Uchwała nr XXXVIII/277/2010 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.  
 
 d) ustanowienia herbu Gminy Pokój 
 Treść projektu uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy, następnie Przewodniczący Rady 
zarządził nad nim głosowanie.  
 
Głosowanie: 
  Za   - 13 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 
Uchwała nr XXXVIII/278/2010 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.  
 

e) wyrażenia opinii nt projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w 
sprawie przekształcenia poprzez likwidację działalności medycznej Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w 
Kup 

 Treść projektu uchwały przedstawiła Wójt Gminy, informując o swoim głosowaniu 
przeciwko zmianom planowanym w Szpitalu w Pokoju na Radzie Społecznej Zespołu Szpitali 
w Kup.  Przewodniczący Rady przychylił się do zajęcia negatywnego stanowiska w tej 
sprawie, a następnie zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przekształcenia 
poprzez likwidację działalności medycznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali 
Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup. 
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Głosowanie: 
  Za   - 0 
  Przeciw  - 13 głosów 
  Wstrzymujących się - 0 
 
Uchwała nr XXXVIII/279/2010 stanowi załącznik nr 12 do protokołu.  
 

f) uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń 
Wodociągowych i Kanalizacyjnych dla Gminy Pokój na lata 2010-2012 

 Treść projektu uchwały przedstawiła Wójt Gminy, następnie Przewodniczący Rady 
zarządził nad nim głosowanie.  
 
Głosowanie: 
  Za   - 13 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 
Uchwała nr XXXVIII/280/2010 stanowi załącznik nr 13 do protokołu.  
 

g) zmiany uchwały nr XII/95/2007 Rady Gminy z dnia 17 grudnia 2007 r. w 
sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 
Gminy Pokój 

 Treść projektu uchwały przedstawiła Wójt Gminy, następnie Przewodniczący Rady 
zarządził nad nim głosowanie. 
 
Głosowanie: 
  Za   - 13 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 
Uchwała nr XXXVIII/281/2010 stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
 

h) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części obszaru wsi Pokój 

 Treść projektu uchwały przedstawiła Wójt Gminy, następnie Przewodniczący Rady 
zarządził nad nim głosowanie. 
 
Głosowanie: 
  Za   - 13 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 
Uchwała nr XXXVIII/282/2010 stanowi załącznik nr 15 do protokołu.  
 

i) uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Pokój na lata 
2009-2012 

 Treść projektu uchwały przedstawił Skarbnik Gminy, następnie Przewodniczący Rady 
zarządził nad nim głosowanie. 
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Głosowanie: 
  Za   - 13 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 
Uchwała nr XXXVIII/283/2010 stanowi załącznik nr 16 do protokołu.  
 

j)  zmiany budżetu gminy na 2010 r. 
 Przewodnicząca Komisji Budżetowej przedstawiła pozytywną opinię Komisji na temat 
zmian wprowadzonych do budżetu gminy, z zastrzeżeniem dotyczącym finansowania budowy 
świetlicy wiejskiej w Zieleńcu w jednym roku. 
 Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 
 
Głosowanie: 
  Za   - 13 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 
Uchwała nr XXXVIII/284/2010 stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
 
Ad.10 - zapytania i wnioski mieszkańców 
 Pan W.Kociencki powiedział o zniszczonym mostku na jednej z dróg dojazdowych do 
pól w Zawiści. Powiedział także o sprzecznych informacjach w zakresie odśnieżania 
chodników i poprosił o wyjaśnienie tej sprawy mieszkańcom.   
 Wójt Gminy wyjaśniła, że właściciel nieruchomości ma obowiązek odśnieżyć chodnik, 
jeżeli przylega on bezpośrednio do jego posesji, natomiast, jeżeli między posesją, a chodnikiem 
znajduje się pas zieleni, wówczas obowiązek odśnieżania spoczywa na zarządcy drogi. 
Zapewniła także, że przekaże uwagę dotyczącą realizacji talonów z GOPS kierownikowi 
ośrodka oraz że umówi się na spotkanie z Nadleśniczym Nadleśnictwa Kluczbork w sprawie 
mostka wskazanego przez radną R.Stefan. Powiedziała również, że Pan Z.Wójcik zobowiązał 
się uporządkować szopę, na którą uwagę zwrócił radny J.Jakubik.  
 Pan Z.Wójcik poprosił o poinformowanie Związku Gołębiarskiego o zamiarze 
dokonania tej rozbiórki.  
 Wójt Gminy zapewniła, że postara się o zgodę na tę rozbiórkę, później powiedziała o 
otrzymanej zgodzie na wycięcie drzew rosnących przy boisku sportowym w Zawiści. 
Poinformowała także, że sprawę zniszczonego mostka, zgłoszoną przez Pana W.Kocienckiego,  
przekaże Pani K.Łakomej zajmującej się Gminną Spółką Wodną.  
 Pan W.Kociencki zapytał o prośbę jednego z mieszkańców dotyczącą zawieszenia 
lampy oświetlenia ulicznego. 
 Wójt Gminy poprosiła o złożenie wniosku, który zostanie przekazany zgodnie z 
właściwością Zakładowi Energetycznemu. 
 Pan Z.Wójcik wyraził negatywną opinię na temat odśnieżania dróg i chodników w 
Pokoju. 
 Wójt Gminy przyznała, że tegoroczna zima pokazała, iż należy zmienić przyjęte 
rozwiązania przy odśnieżaniu dróg gminnych, przy okazji zwróciła uwagę na zaangażowanie 
służb gminnych w odśnieżaniu dróg powiatowych.  
 Przewodniczący Rady zapytał o możliwość zakupienia urządzeń do odśnieżania 
chodników.  
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 Wójt Gminy zauważyła, że tego rodzaju sprzęt sprawdza się przy równych chodnikach, 
których w Pokoju brakuje.  
 Przewodniczący Rady przypomniał radnym o obowiązku złożenia oświadczeń 
majątkowych.  
 
Ad.11 – wolne wnioski i oświadczenia radnych 
 Radni nie wnieśli wniosków i oświadczeń. 
 
Ad.12 – zakończenie sesji 
 Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady o godz.1730 zamknął 
XXXVIII sesję Rady Gminy Pokój. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała: 
 
Elżbieta Kuklok ………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


