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Protokół nr XXXIX/10 
z XXXIX sesji Rady Gminy Pokój 
odbytej w dniu 29 marca 2010 r. 

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

1. Otwarcie sesji  
2. Stwierdzenie prawomocności obrad 
3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Gminy Pokój 
4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady 
5. Informacja  Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej na temat stanu 

bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeń pożarowych na terenie 
Gminy Pokój 

6. Informacja Komendanta Powiatowego Policji na temat bezpieczeństwa publicznego 
na terenie Gminy Pokój 

7. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych za 2009 r. 

8. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach 
bieżących 

9. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady oraz działalności między sesjami 
10. Interpelacje i zapytania radnych 
11. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych praz Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok 

b) powołania Komisji Doraźnej ds. opiniowania wniosków o nadanie tytułów 
„Honorowy Obywatel Gminy Pokój” i „Zasłużony dla Gminy Pokój” 

c) zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki 
d) zmiany budżetu gminy na 2010 r. 

12. Zapytania i wnioski mieszkańców 
13. Wolne wnioski i oświadczenia radnych 
14. Zakończenie sesji 

 
 
Ad.1-2 - otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad 
 Posiedzenie Rady Gminy otworzył o godz.1500 Przewodniczący Rady Gminy, Pan 
Jacek Gosławski. 
Stwierdził, że w obradach bierze udział 12 radnych, co stanowi quorum niezbędne do 
podejmowania prawomocnych uchwał. 
 Następnie przywitał Pana W.Augustynka, Komendanta Powiatowego Policji w 
Namysłowie, Pana A.Puszczewicza, Kierownika Posterunku Policji w Pokoju, Pana 
H.Serugę, Zastępcę Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie, 
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Panią B.Zając Wójta Gminy, radnych, sołtysów, mieszkańców oraz pracowników Urzędu 
Gminy. 
 
Na salę narad wszedł Wiceprzewodniczący Rady, Pan H.Kołodziej, powiększając skład Rady 
Gminy do 13 osób.  

 
Ad.3 - przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Gminy Pokój  
 Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do protokołu z XXXVIII 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, a Wójt Gminy 
zawnioskowała o wprowadzenie do programu sesji projektu uchwały w sprawie trwałego 
upamiętnienia Carla Marii von Webera. 
 Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad zaproponowaną zmianą. 
 
Głosowanie: 
  Za   - 13 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 
 W związku z wprowadzoną zmianą porządek obrad XXXIX sesji Rady Gminy Pokój 
przedstawiał się w sposób następujący: 

1. Otwarcie sesji  
2. Stwierdzenie prawomocności obrad 
3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Gminy Pokój 
4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady 
5. Informacja  Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej na temat 

stanu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeń pożarowych na 
terenie Gminy Pokój 

6. Informacja Komendanta Powiatowego Policji na temat bezpieczeństwa 
publicznego na terenie Gminy Pokój 

7. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych za 2009 r. 

8. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach 
bieżących 

9. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady oraz działalności między sesjami 
10. Interpelacje i zapytania radnych 
11. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych praz Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok 

b. powołania Komisji Doraźnej ds. opiniowania wniosków o nadanie tytułów 
„Honorowy Obywatel Gminy Pokój” i „Zasłużony dla Gminy Pokój” 

c. zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz 
sołecki 
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d. zmiany budżetu gminy na 2010 r. 
e. trwałego upamiętnienia Carla Marii von Webera 

12. Zapytania i wnioski mieszkańców 
13. Wolne wnioski i oświadczenia radnych 
14. Zakończenie sesji 

 
Ad. 5- informacja  Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej na temat 
 stanu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeń pożarowych na 
 terenie Gminy Pokój 
 Informację na temat stanu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na terenie 
Gminy Pokój, stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu, przedstawił Pan H.Seruga, Zastępca 
Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie.  
 Radny J.Balij zwrócił uwagę na konieczność przeszkolenia strażaków z OSP Pokój w 
zakresie obsługi sprzętu hydraulicznego. 
 Pan H.Seruga powiedział o planowanych na kwiecień szkoleniach, wyjaśnił, również, 
że wskazany przez radnego Balija sprzęt hydrauliczny został sprowadzony z Niemiec, co 
wiąże się z koniecznością przetłumaczenia na język polski instrukcji obsługi.  
 Pan Z.Wójcik sołtys sołectwa Pokój, poruszył sprawę wypalania traw. 
 Pan H.Seruga wyjaśnił, że mimo iż prawo zabrania wypalania traw, to problem ten 
powraca wiosną każdego roku. Przyznał, że  strażaków w tym zakresie wspiera policja, ale 
rzadko udaje się ustalić sprawców podpaleń. 
 Pani M.Wiechuła powiedziała, że zgłaszała policji notoryczne wypalanie traw przez 
jednego z mieszkańców.  
 Wójt Gminy złożyła podziękowania na ręce Pana Serugi za dotychczasową 
współpracę z Komendą Powiatową PSP, a szczególnie za wsparcie okazane przy 
zeszłorocznej powodzi. Poinformowała także o remontach OSP na terenie Gminy.  
 
Ad.6 - informacja Komendanta Powiatowego Policji na temat bezpieczeństwa  
 publicznego na terenie Gminy Pokój 
 Informacje na temat stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy, stanowiącą 
załącznik nr 3 do protokołu, przedstawił Pan W.Augustynek, Komendant Powiatowy Policji, 
natomiast Pan A.Puszczewicz omówił pracę Posterunku Policji w Pokoju. 
 Pan S.Cywka, mieszkaniec Żabińca, zapytał, czy policjanci mają możliwość 
podejmowania interwencji w sprawach z zakresu ochrony środowiska.   
 Pan W.Augustynek zapewnił, że w takich wypadkach mieszkańcy mogą liczyć na 
pomoc policjantów.  
 Pan H.Łapszyński podziękował za szybkie reakcje policjantów na interwencje 
zgłaszane w Zespole Szkół Gimnazjalnych. 
 Wójt Gminy podziękowała Panu W.Augustynkowi za dotychczasową współpracę i 
poinformowała o środkach finansowych przeznaczonych na dodatkowe patrole policji na 
terenie Gminy.  
 Przewodniczący Rady podziękował Panu W.Augustynkowi i A.Puszczewiczowi za 
udział w sesji, następnie zarządził przerwę w obradach.  
 
Po przerwie.  
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Ad.7 - sprawozdanie z realizacji planu pracy Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania     
 Problemów Alkoholowych za 2009 r. 
 Sprawozdanie z realizacji planu pracy Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych za 2009 rok, stanowiące załącznik nr 4 do protokołu, przedstawiła 
Pani E.Hylla, Przewodnicząca Komisji.  
 Radna E.Pawłowska zapytała o zasady działania punktu konsultacyjnego oraz o 
możliwość skorzystania z pomocy psychologa.  
 Pani E.Hylla wyjaśniła, że spotkania takie mają miejsce i odbywają się w zależności 
od potrzeb. 
 Pan W.Kociencki zapytał o warunki dofinansowania ze środków Komisji wycieczek 
organizowanych dla dzieci przez parafialny zespół „Caritas” w Zawiści.  
 Wójt Gminy wyjaśniła, że „Caritas”, jako organizacja pożytku publicznego, może 
sięgać po środki z Komisji pod warunkiem, że cel ich przeznaczenia będzie związany z 
profilaktyką antyalkoholową.  
 
Ad.8 - informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach 
   bieżących 
 Przewodniczący Rady poinformował o spotkaniu roboczym radnych w dniu 25 marca 
2010 r. na temat spraw bieżących, później przedstawił pisma kierowane do Rady Gminy: 

� Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 rok, 
� Pismo Zakładowej Organizacji Związkowej przy N.Z.O.Z. w Namysłowie dotyczące 

zmian w warunkach zatrudniania pielęgniarek i położonych, stanowiące załącznik nr 5 
do protokołu, 

� Pismo Namysłowskiego Centrum Zdrowia w sprawie zmian formy zatrudnienia 
pielęgniarek oddziału urologii, stanowiące załącznik nr 6 do protokołu,  

� Prośba Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru dla Komendy Powiatowej PSP w 
Namysłowie o dofinansowanie kosztów zakupu sztandaru, stanowiąca załącznik nr 7 
do protokołu. 

 
Informacja Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących 
 
 Pani D.Gryl, Przewodnicząca Komisji Budżetowej, poinformowała o spotkaniu 
Komisji w dniu 26.03.2010 r. podczas którego zapoznano się ze sprawozdaniem z wykonania 
budżetu gminy za 2009 r. oraz zaopiniowano zmiany wprowadzone do budżetu gminy na 
2010 r.  
 Pan M.Kruczek, Wiceprzewodniczący Komisji, poinformował o posiedzeniach 
Komisji w dniach: 

� 23.02.2010 r. w trakcie którego dokonano kontroli finansowo-ekonomicznej gminy za 
II półrocze 2009 r., 

� 25.02.2010 r. podczas którego dokonano analizy zobowiązań podatkowych wobec 
gminy za 2009 rok., 

� 26.03.2010 r. w trakcie którego wydano opinię nt. sprawozdania z wykonania budżetu 
za 2009 r. oraz sporządzono wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi 
Gminy.  

 
 

Ad.9 - sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady oraz działalności między sesjami 
 Wójt Gminy w pierwszej kolejności przedstawiła informację o realizacji uchwał Rady 
Gminy Pokój podjętych na sesji w dniu 22.02.2010 r., stanowiącą załącznik nr 7 do protokołu, 
w dalszej kolejności Wójt Gminy przedstawiła informacje na temat: 
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o Podpisania umowy na budowę kanalizacji w Pokoju, 
o Odbioru kanalizacji sanitarno-deszczowej przy ul.Opolskiej w Pokoju,  
o Spotkania z Marszałkiem A.Kasiurą w sprawie utworzenia w Ładzy Centrum 

Doświadczania Świata, 
o Zebrania wiejskiego w Krogulnej dotyczącego zagrodzenia drogi dojazdowej do stawu 

w Zieleńcu przez Pana W.Rudera,  
o Otwarcia ofert w przetargu ogłoszonym na budowę świetlicy wiejskiej w Zieleńcu,  
o Ogłoszonych przetargów na rozbudowę remizy strażackiej w Domaradzu oraz remont 

drogi Domaradz-Paryż, 
o Pomocy rolnikom przy wypełnianiu wniosków do Agencji Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa o uzyskanie dopłat bezpośrednich, 
o Planowanej realizacji projektu systemowego MSWiA „Przygotowanie jednostek 

samorządu terytorialnego do stosowania Wspólnej Metody Oceny CAF w procesie 
mierzenia potencjału i dokonań poprzez szkolenia pracowników i pomoc doradczą”, 

o Stanu zatrudnienia w Urzędzie Gminy Pokój na dzień 29.03.2010 r., 
o Dokonania przez Policję Budowlaną przeglądu zniszczonej wiaty znajdującej się na 

terenie byłego Kółka Rolniczego w Pokoju, 
o Zakończonego remontu dachu na budynku remizy strażackiej w Lubnowie,  
o Zaplanowanego zebrania wiejskiego w Zawiści dotyczącego wydzierżawienia 

budynku byłej szkoły podstawowej w Zawiści na rzecz Towarzystwa „Razem w 
przyszłość”, 

 
Ad.10 – interpelacje i zapytania radnych 
 Radna W.Piętka zwróciła uwagę na samochody ciężarowe przejeżdżające przez 
Żabiniec, niszczące nawierzchnię drogi asfaltowej. Powiedziała także o pracach 
wykonywanych w byłym tartaku w Pokoju i przypomniała o znajdującej się na jego terenie 
kostce stanowiącej własność gminy. Poinformowała także o wątpliwościach Komisji 
Budżetowej dotyczących zasadności wydatkowania środków na wykonanie ogrodzenia i 
zakupu łapaczy do piłki na boisko sportowe w Zawiści, które nie stanowi własności Gminy.  
 Radny K.Walek zwrócił uwagę na pęknięcia w nawierzchni ul. Powstańców Śląskich 
w Lubnowie, poprosił także o przywiezienie ziemi na plac zabaw w Lubnowie.  
 Radny J.Kos zwrócił uwagę na ubytki w drodze na trasie Lubnów-Fałkowice. 
 Radny J.Balij zawnioskował o wyrównanie ul.Krótkiej w Pokoju.  
 Radna E.Pawłowska zwróciła uwagę na konieczność załatania dziur w drogach 
gminnych i powiatowych, podziękowała przy okazji za planowany remont drogi łączącej 
Domaradz z Paryżem. Przypomniała także wielokrotnie zgłaszaną sprawę przejazdu 
kolejowego w Pokoju wymagającego gruntownego remontu.  
 Radna W.Piętka zauważyła, że tory przy byłym tartaku zostały częściowo 
zdemontowane.  
 Radny M.Kruczek wyjaśnił, że główne tory pozostawiono, zapytał także o możliwość 
zwrócenia uwagi właścicielowi placu po byłej stacji paliw w Pokoju na konieczność jego 
uporządkowania.  
 Przewodniczący Rady zwrócił uwagę na zniszczone pobocze przy ul.Wolności w 
Pokoju, na wysokości Centrum Budowlanego, poprosił także o uzupełnienie tłuczniem 
ubytków w ulicach Krótkiej, Reja i Rataja.  
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Ad.11 - podjęcie uchwał w sprawach: 
a) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  
  Problemów Alkoholowych praz Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok 

 Treść projektu uchwały przedstawiła Pani E.Hylla, Przewodnicząca Gminnej Komisji 
ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
 Radny Z.Olejnik poprosił o wyjaśnienie zapisu dotyczącego kosztów szkoleń 
sprzedawców.   
 Pani E.Hylla wyjaśniła, że koszty te obejmują wynagrodzenia osób prowadzących 
szkolenia.  
 Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 
 
Głosowanie: 
  Za   - 13 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0  
 
Uchwała nr XXXIX/285/2010 stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 

b) powołania Komisji Doraźnej ds. opiniowania wniosków o nadanie tytułów 
 „Honorowy Obywatel Gminy Pokój” i „Zasłu żony dla Gminy Pokój” 

 Przewodniczący Rady wyjaśnił, że uchwała jest podejmowana w związku z 
przygotowaniami do obchodów 700-lecia istnienia Zieleńca i Krogulnej i zaproponował, aby 
w skład Komisji powołać 3 osoby, radnych z Zieleńca i Krogulnej.  
Później zarządził głosowanie nad 3-osobowym składem Komisji w skład której wejdą radni z 
Zieleńca i Krogulnej.  
 
Głosowanie: 
  Za   - 13 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0  
 
W dalszej kolejności Przewodniczący Rady zaproponował, aby w skład Komisji weszli radni: 
D.Gryl, Z.Olejnik, E.Kania i zapytał każdego z kandydatów, czy wyrażają na to zgodę.  
Wszystkie wskazane osoby wyraziły zgodę na pracę w Komisji.   
Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad zaproponowanym składem 
Komisji.  
 
Głosowanie: 
  Za   - 13 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 
Uchwała nr XXXIX/286/2010 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.  
 

c) zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz 
 sołecki 

 Przewodniczący Rady poinformował, iż na spotkaniu roboczym radni wyrazili zgodę 
na wyodrębnienie środków w budżecie gminy z przeznaczeniem na fundusz sołecki i poprosił 
sołtysów o zajęcie stanowiska w tej sprawie.  
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 Pan W.Kociencki, sołtys sołectwa Zawiść, zapytał, czy rozliczanie środków z 
funduszu sołeckiego będzie spoczywać na radach sołeckich oraz o sposób dysponowania tymi 
środkami.  
 Wójt Gminy wyjaśniła, że na fundusz sołecki w budżecie gminy trzeba będzie 
zarezerwować 200 tyś. zł, dodała, że podstawę przyznania środków będą stanowić wnioski 
składane przez rady sołeckie. Zapewniła, że obsługę księgową związaną z wydatkowaniem 
tych środków będzie prowadzić Urząd Gminy.  
 Skarbnik Gminy stwierdził, że utworzenie funduszu sołeckiego nie zmieni 
dotychczasowych zasad współpracy z sołectwami, dodał, że wnioski o przyznanie środków 
składane przez rady sołeckie będą podlegać weryfikacji.  
 Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w sprawie wyodrębnienia w 
budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. 
 
Głosowanie: 
  Za   - 8 głosów 
  Przeciw  - 5 głosów 
  Wstrzymujących się - 0 
 
Uchwala nr XXXIX/287/2010 stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 

d) zmiany budżetu gminy na 2010 r. 
 Przewodnicząca Komisji Budżetowej przedstawiła pozytywną opinię Komisji na temat 
zmian wprowadzonych do budżetu gminy na 2010 rok, z zastrzeżeniem dotyczącym 
sfinansowania wykonania ogrodzenia i zakupu piłkochwytów na boisko sportowe w Zawiści, 
które nie stanowi w całości własności Gminy.  
 Wójt Gminy wyjaśniła, że ogrodzenie zostanie wykonane na gruncie stanowiącym 
własność Gminy, przyznała, że jedno przęsło znajdzie się na terenie stanowiącym własność 
Pana Kucaby. Powiedziała także o zawartej umowie dzierżawy na czas nieokreślony z Panem 
Kucabą. 
 Pan W.Kociencki stwierdził, że teren boiska znajduje się także na gruncie 
stanowiącym własność Pana Wodarza i zapytał, czy za tę działkę jest naliczany podatek.  
 Wójt Gminy zapewniła, że sprawdzi tę kwestie.  
 Radna E.Pawłowska zapytała o informację dotyczącą projektu Ministerstwa Edukacji 
Narodowej w zakresie budowy placów zabaw przy każdej szkole.  
 Wójt Gminy powiedziała, że jest to projekt „Radosna Szkoła”. 
 Wiceprzewodniczący Rady, Pan H.Kołodziej, nawiązał do planowanego wykonania 
siłowni w Szkole Podstawowej w Pokoju.  
 Wójt Gminy przedstawiła koncepcję Pani Z.Letkiej, Dyrektora Szkoły Podstawowej w 
Pokoju, dotyczącą wykonania tej siłowni. Powiedziała, że z realizacja tego zadania trzeba 
będzie poczekać do czasu rozpatrzenia wniosku o zwrot kosztów termomodernizacji.  
 Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały.  
 
Głosowanie: 
  Za   - 13 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 
Uchwała nr XXXIX/288/2010 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.  
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e) trwałego upamiętnienia Carla Marii von Webera 
 Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały, Wójt Gminy dodała, że projekt 
będzie finansowany przez Stowarzyszenie „Pokój”. 
 Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 
Głosowanie: 
  Za   - 13 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 
Uchwała nr XXXIX/289/2010 stanowi załącznik nr 12 do protokołu.  
 
Ad.12 – zapytania i wnioski mieszkańców 
 Pani B.Leszczyńska, sołtys sołectwa Dąbrówka Dolna, poinformowała o konieczności 
poprawienia stanu drogi w Dąbrówce Dolnej, prowadzącej do kąpieliska „Majorka”. 
 Pan W.Kociencki podziękował za szybką interwencję w sprawie uszkodzonego 
przepustu w Zawiści. Później powiedział o skargach mieszkańców dotyczących 
nieregularnego odczytywania liczników zużycia wody, o ubytkach w nawierzchni 
ul.Wierzbickiej w Zawiści oraz o szambie przy świetlicy wiejskiej w Zawiści, które uległo 
zniszczeniu. Zapytał także o wykonanie placu zabaw w Zawiści i poprosił o doprowadzenie 
wodociągu i linii elektrycznej do kontenerów znajdujących się na boisku sportowym w 
Zawiści. Na zakończenie swojej wypowiedzi złożył wszystkim obecnym na sali narad 
życzenia świąteczne.  
 Pan Z.Wójcik, sołtys sołectwa Pokój, zapytał o powód dla którego nie został 
zaproszony na spotkanie, kiedy dokonywano odbioru budowy kanalizacji przy ul.Opolskiej w 
Pokoju. Później powiedział o zniszczonym łączniku między ulicami Opolską a Kościelną, 
zwrócił także uwagę na problem bezdomnych psów, wymagający remontu przejazd kolejowy 
przy byłym tartaku w Pokoju, powiedział także o znajdującej się na terenie byłego tartaku 
kostce należącej do gminy. Wyraził opinię na temat funduszu sołeckiego, stwierdzając, że jest 
to kolejne zadanie obciążające gminy. 
 Pani M.Wiechuła, mieszkanka Domaradza, zgłosiła problem z dojazdem do 
użytkowanych łąk położonych  między Potokiem Paryskim a rzeką Butkowiczanką. 
Wyjaśniła, że sytuacja ta jest spowodowana brakiem kręgów służących jako mostki 
dojazdowe. Powiedziała, że informowała o tym Starostwo Powiatowe, prosiła o pomoc 
sołtysa A.Pachulskiego, ale na razie nie uzyskała żadnej pomocy (pisma przekazane przez 
Panią M.Wiechułę stanowią załącznik nr 13 do protokołu).  
 Pan A.Pachulski, sołtys sołectwa Domaradz, pełniący jednocześnie funkcję Prezesa 
Gminnej Spółki Wodnej, stwierdził, że środki spółki wodnej są ograniczone, co jest wynikiem 
m.in. uchylania się rolników od wnoszenia opłat. Zauważył, że często rolnicy stawiają 
żądania, nie dając nic w zamian.  
 Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy nie jest w stanie rozstrzygnąć tego 
sporu i zaproponował spotkanie Wójta z zainteresowanymi stronami w terminie późniejszym. 
 Pan S.Cywka, mieszkaniec Żabińca, zwrócił się do obecnych na sali z apelem o 
sprzątanie otaczającego nas środowiska. Stwierdził, że wszędzie zalegają śmieci. Zwrócił 
także uwagę na nielegalne wywożenie ścieków. 
 
Ad.13 – wolne wnioski i oświadczenia radnych 
 Radny J.Balij zapytał o sprawę wycinki gałęzi na drzewach rosnących przy 
kompleksie sportowym „Orlik”. 
 Wójt Gminy, odnosząc się do zadanych wcześniej pytań, powiedziała, że: 

� nie ma zgody na przycięcie gałęzi przy „Orliku”, 
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� zastanowi się nad rozwiązaniem sprawy drogi zgłoszonej przez radną W.Piętkę, 
rozważyła możliwość ustawienia znaku drogowego zakazującego poruszania się tą 
trasą samochodom ciężarowym,  

� zostanie zwrócona uwaga przedstawicielom Starostwa  Powiatowego w Namysłowie 
na pęknięcia w ul.Powstańców Śląskich w Lubnowie, 

� porozmawia z Panem W.Cieplikiem, właścicielem Gospodarstwa Rolnego „Fałkopol”, 
w sprawie przekazania ziemi na plac zabaw w Lubnowie, 

� stan dróg powiatowych jest niezadowalający i przyznała, że wymagana jest ich 
naprawa, 

� wykaz dróg gminnych, przeznaczonych do naprawy znajduje się u Pana 
A.Pawlickiego, 

� monity w sprawie przejazdu kolejowego w Pokoju nie przynoszą rezultatów, 
� porozmawia z Panem K.Gaworskim, Wojewódzkim Inspektorem Ochrony 
Środowiska w sprawie planu po byłej stacji paliw w Pokoju,  

� w sprawie poprawienia stanu pobocza przy ul.Wolności w Pokoju porozmawia z 
Panem Pawliszynem, właścicielem Centrum Budowlanego, 

� drogi w Pokoju nie będą remontowane do czasu wybudowania kanalizacji,  
� porozmawia z Prezesem spółki „Ekowod” na temat opóźnień w odczytywaniu 

liczników za zużytą wodę,  
� zostaną przeprowadzone oględziny ul.Wierzbickiej w Zawiści, 
� nie wie, czy będzie możliwe doprowadzenie wody i prądu do kontenerów 

znajdujących się na boisku sportowym w Zawiści, 
� jest problem z wolnymi miejscami dla bezdomnych psów w schroniskach, Wójt 

Gminy przypomniała opinię Komisji Budżetowej w sprawie zbyt dużych kosztów 
wyłapywania bezdomnych psów i opłacania ich pobytu w schronisku, 

� zostanie ustalony po sesji termin spotkania z Panią M.Wiechułą i Panem 
A.Pachulskim, 

 
 Pan S.Cywka zwrócił uwagę na potrzebę uzupełnienia tłuczniem drogi łączącej 
Jagienną z Żabińcem. 
 Wójt Gminy wraz z Przewodniczącym Rady złożyli obecnym na sali życzenia z okazji 
nadchodzących Świąt Wielkanocnych.  
 
Ad.14 – zakończenie sesji 
 Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady o godz.1810 zamknął 
XXXIX sesję Rady Gminy Pokój. 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała: 
 
Elżbieta Kuklok ……………………….. 
 
  
 
  
 


