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Protokół nr VIII/11 

z VIII sesji Rady Gminy Pokój 

odbytej w dniu 20 lipca 2011 r. 

 
Obecni na posiedzeniu: M.Bartoń, D.Gryl, W.Hadyna, J.Jakubik, E.Kania, W.Kociencki, 

J.Paluch, K.Paluch, K.Piekarska, J.Sowa, K.Walek zgodnie z lista obecności stanowiącą 

załącznik nr 1 do protokołu.  

 

Nieobecni usprawiedliwieni: M.Kruczek, R.Szeląg. 

 

Obradom przewodniczył Pan Jacek Gosławski Przewodniczący Rady Gminy. 

 

Porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji  

2. Stwierdzenie prawomocności obrad 

3. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Gminy Pokój 

4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady 

5. Interpelacje i zapytania radnych 

6. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Wandy Piętki 

b) nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Pokój” Pastorowi Józefowi 

Schlenderowi 

c) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dąbrówka Dolna na lata 2010-

2016 

d) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Domaradz na lata 2008-2016 

e) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Fałkowice na lata 2010-2016 

f) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Krogulna na lata 2008-2016 

g) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Krzywa Góra na lata 2010-2016 

h) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lubnów na lata 2008-2016 

i) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pokój na lata 2008-2016 

j) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zawiść na lata 2010-2016 

k) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zieleniec na lata 2009-2016 
7. Zapytania i wnioski mieszkańców 

8. Zakończenie sesji 

 

 

Ad.1 – otwarcie sesji 

 Posiedzenie Rady Gminy otworzył o godz.13
00 

Przewodniczący Rady Gminy, Pan 

Jacek Gosławski. Następnie odczytał wniosek Wójta Gminy o zwołanie sesji w trybie art.20 

ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.  

 Później, na wniosek Przewodniczącego Rady, uczczono minutą ciszy pamięć zmarłych 

A.Szeląga, radnego Rady Gminy Pokój w kadencji 2006-2010 oraz M.Wyrwał, nauczyciela 

Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Pokoju i długoletniego dyrektora Liceum Rolniczego w 

Pokoju.  

 W dalszej kolejności Przewodniczący Rady przywitał Panią J.Ptaszek, Zastępcę Wójta 

Gminy, sołtysów oraz pracowników Urzędu Gminy.  

 

Ad.2 - stwierdzenie prawomocności obrad 

 Przewodniczący Rady stwierdził, że w obradach bierze udział 12 radnych, co stanowi 

quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych decyzji. 
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Ad.3 - przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Gminy Pokój 

 Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do protokołu z VII sesji Rady Gminy Pokój, ze 

względu na ich brak zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu.  

 

Głosowanie: 

  Za   - 12 radnych 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Ad.4 - przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady 

 Przewodniczący Rady przedstawił ustalony porządek. 

Zastępca Wójta zawnioskowała o wprowadzenie w pkt.10  porządku obrad 

podpunktów: 

- „l” – podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości   

          Domaradzka Kuźnia na lata 2010-2016, 

- „ł” – podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, 

- „m” – podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.  

Później Zastępca Wójta wraz ze Skarbnikiem Gminy przedstawili uzasadnienia do 

przedstawionych projektów uchwał. 

 W dalszej kolejności Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad 

wprowadzeniem wskazanych uchwał do porządku obrad. 

 

Głosowanie: 

 

Za   - 12 głosów 

Przeciw  - 0 

Wstrzymujących się - 0 

   

 W związku z wprowadzonymi zmianami porządek obrad VIII sesji Rady Gminy Pokój 

przedstawiał się w sposób następujący: 

 

1. Otwarcie sesji  

2. Stwierdzenie prawomocności obrad 

3. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Gminy Pokój 

4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady 

5. Interpelacje i zapytania radnych 

6. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a. stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Wandy Piętki 

b. nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Pokój” Pastorowi Józefowi 

Schlenderowi 

c. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dąbrówka Dolna na lata 

2010-2016 

d. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Domaradz na lata 2008-

2016 

e. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Fałkowice na lata 2010-

2016 

f. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Krogulna na lata 2008-

2016 

g. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Krzywa Góra na lata 2010-

2016 
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h. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lubnów na lata 2008-2016 

i. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pokój na lata 2008-2016 

j. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zawiść na lata 2010-2016 

k. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zieleniec na lata 2009-

2016 

l. zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Domaradzka Kuźnia na 

lata 2010-2016 

ł.   uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 

m. zmiany budżetu gminy na 2011 rok 

7. Zapytania i wnioski mieszkańców 
8. Zakończenie sesji 

 

Ad.5 – interpelacje i zapytania radnych 

Pani W.Piętka zwróciła uwagę na konieczność uzupełnienia nawierzchni asfaltowej 

nad przepustem umiejscowionym w drodze gminnej prowadzącej do miejscowości Żabiniec. 

Powiedziała również o zniszczonej ławce na placu zabaw w Domaradzu, dodała ponadto, że 

plac ten stał się miejscem spotkań młodzieży, która często pozostawia po sobie butelki po 

alkoholu.  

Pan W.Kociencki, Wiceprzewodniczący Rady Gminy,  zapytał o jednostki 

odpowiedzialne za remonty rowów przydrożnych. Później zwrócił uwagę na prace przy 

rowach wykonywane w Domaradzkiej Kuźni i w imieniu mieszkańców Zawiści zapytał, czy 

prace takie zostaną wykonane również w Zawiści. Następnie zwrócił uwagę na znaczne 

ubytki w drogach powiatowych oraz na pozarastane ich pobocza. Zawnioskował także o 

zainstalowanie dodatkowej lampy przy placu zabaw w Zawiści.  

Pani W.Piętka zaproponowała wprowadzenie do Planu Odnowy Miejscowości 

Domaradz oświetlenia boiska sportowego w Domaradzu.  

Radny M.Bartoń zauważył, że niektóre Plany Odnowy Miejscowości dotyczą lat 

2008-2016 i zapytał, czy plany te były już uchwalane w latach poprzednich. 

Radna K.Piekarska poprosiła o wykoszenie boiska sportowego w Ładzy.  

Radny K.Paluch zapytał o termin wykonania ogrodzenia placu zabaw w Fałkowicach. 

Przewodniczący Rady zwrócił uwagę na konieczność uprzątnięcia grysu i piachu ze 

skrzyżowania ulic Wojska Polskiego i Żeromskiego.  

Pani J.Ptaszek, Zastępca Wójta, udzieliła odpowiedzi na zadane pytania informując, 

że: 

 rozezna sprawę uzupełnienia nawierzchni nad przepustem w drodze prowadzącej do 

wsi Żabiniec, 

 konieczne jest wszczęcie procedury w sprawie zdewastowanej ławki na placu zabaw 

w Domaradzu, 

 Plany Odnowy niektórych Miejscowości zostały uchwalone przez Radę Gminy Pokój 

w poprzedniej kadencji i dotyczą zadań już wykonanych, bądź też których realizacja 

jest planowana, zapewniła, że w zależności od potrzeb Plany te będą uaktualniane i 

przedkładane Radzie Gminy do zatwierdzenia,  

 zgodnie z ustawą o drogach publicznych rów oraz jego odpowiednie utrzymanie 

należy do zarządcy drogi, wyjaśniła również, że prace przy rowie w Domaradzkiej 

Kuźni przeprowadzono za zgodą Starostwa Powiatowego, jako zarządcy tej drogi, 

dodała także, że mieszkańcy we własnym zakresie dokonali zakupu kręgów, 

 zostanie wysłane pismo do Starostwa Powiatowego w Namysłowie w sprawie 

wykoszenia poboczy dróg powiatowych, Pan R.Letki, radny Rady Powiatu 

Namysłowskiego zostanie poproszony o interwencję w tej sprawie,  

 rozpozna kwestię zawieszenia dodatkowej lampy przy placu zabaw w Zawiści, 
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 wykoszenie boiska w Ładzy nastąpi w miarę posiadanych możliwości, 

 wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw w Fałkowicach zostało wstrzymane ze 

względu na planowaną budowę boiska do siatkówki, 

 wniosek Przewodniczącego Rady dotyczący usunięcia gresu i piasku z ulicy zostanie 

skierowany do realizacji. 

 

Radny M.Bartoń złożył wniosek dotyczący podjęcia na następnej sesji uchwały w sprawie 

zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla całej 

gminy.  

Zastępca Wójta wyjaśniła, że uchwałę intencyjną w tej sprawie można podjąć na 

następnej sesji, ale jednocześnie zwróciła uwagę na brak środków w budżecie 

umożliwiających realizację tego zadania. Stwierdziła, że zmiana studium dla całej gminy 

będzie wiązać się ze znacznym wydatkiem, gdyż sporządzenie studium jedynie dla 

miejscowości Pokój kosztowało 27 tyś. zł.  

Przewodniczący Rady zaproponował, aby o propozycji radnego M.Bartonia pamiętać przy 

uchwalaniu budżetu gminy na 2012 rok.  

Radny M.Bartoń poinformował, że Agencja Nieruchomości Rolnych sprzedaje rolnikom 

działki wzdłuż drogi Domaradz-Paryż jako budowlane.  

Zastępca Wójta zaproponowała, aby radny M.Batoń skontaktował się z Panią 

G.Oleszczuk zajmującą się w Urzędzie Gminy zagospodarowaniem przestrzennym.  

 

Ad.6 – podjęcie uchwał w sprawach: 

 

a. stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Wandy Piętki 

Przewodniczący Rady poinformował o zrzeczeniu się przez W.Piętkę mandatu radnej 

Rady Gminy Pokój w związku z objęciem z dniem 01.07.2011 r. funkcji Dyrektora Publicznej 

Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Domaradzu i odczytał pismo Pani 

W.Piętki w tej sprawie. Później zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie 

wygaśnięcia mandatu radnej W.Piętki.  

Głosowanie: 

  Za   - 12 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

  

Uchwała nr VIII/69/2011 stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

  

 Przewodniczący Rady wraz z Wiceprzewodniczącym złożyli Pani W.Piętce 

podziękowania za pracę na rzecz Rady Gminy i wręczyli jej wiązankę kwiatów.  

 

b. nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Pokój” Pastorowi Józefowi Schlenderowi 

Pan M.Bartoń, Przewodniczący Doraźnej Komisji ds. opiniowania wniosków o nadanie 

tytułów „Zasłużony dla Gminy Pokój”, przedstawił pozytywną opinię Komisji na temat 

wniosku Wójta Gminy Pokój o nadanie tytułu „Zasłużony dla Gminy Pokój” Pastorowi 

J.Schlenderowi.  

Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie 

nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Pokój” Pastorowi Józefowi Schlenderowi.  
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Głosowanie: 

  Za   - 12 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr VIII/70/2011 stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  

 

c. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dąbrówka Dolna na lata 2010-2016 

Zastępca Wójta omówiła treść projektów uchwał z podpunktów „c” – „l”, następnie radna 

J.Paluch zapytała o planowane umiejscowienie placu zabaw w Dąbrówce Dolnej oraz czy w 

Planie Odnowy Miejscowości Domaradzka Kuźnia została ujęta sprawa budynku, tzw. 

„Betanii”. 

Zastępca Wójta wyjaśniła, że plac zabaw w Dąbrówce Dolnej będzie znajdował się przy 

budynku szkolnym i zostanie on częściowo ogrodzony, zapewniła także, że „Betania” została 

ujęta w Planie Odnowy Miejscowości Domaradzka Kuźnia.  

W związku z omówieniem projektów uchwał z podpunktów „c” – „l” Przewodniczący 

Rady zarządził głosowanie nad poszczególnymi projektami uchwał.  

 

Głosowanie: 

  Za   - 12 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr VIII/71/2011 stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

d. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Domaradz na lata 2008-2016 

 

Głosowanie: 

  Za   - 12 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr VIII/72/2011 stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

e. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Fałkowice na lata 2010-2016 

 

Głosowanie: 

 Za   - 12 głosów 

 Przeciw  - 0 

 Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr VIII/73/2011 stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

f. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Krogulna na lata 2008-2016 
 

Głosowanie: 

 Za   - 12 głosów 

 Przeciw  - 0 

 Wstrzymujących się - 0 
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Uchwała nr VIII/74/2011 stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

g. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Krzywa Góra na lata 2010-2016 

 

Głosowanie: 

 Za   - 12 głosów 

 Przeciw  - 0 

 Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr VIII/75/2011 stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

h. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lubnów na lata 2008-2016 

 

Głosowanie: 

 Za   - 12 głosów 

 Przeciw  - 0 

 Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr VIII/76/2011 stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

i. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pokój na lata 2008-2016 

 

Głosowanie: 

 Za   - 12 głosów 

 Przeciw  - 0 

 Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr VIII/77/2011 stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

j. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zawiść na lata 2010-2016 

 

Głosowanie: 

 Za   - 12 głosów 

 Przeciw  - 0 

 Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr VIII/78/2011 stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

k. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zieleniec na lata 2009-2016 

 

Głosowanie: 

 Za   - 12 głosów 

 Przeciw  - 0 

 Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr VIII/79/2011 stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

l. zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Domaradzka Kuźnia na lata 2010-

2016 
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Głosowanie: 

 Za   - 12 głosów 

 Przeciw  - 0 

 Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr VIII/80/2011 stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 

ł. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 

 Treść projektu uchwały przedstawił Skarbnik Gminy, następnie Przewodniczący Rady 

Gminy zarządził nad nim głosowanie. 

 

Głosowanie: 

 Za   - 12 głosów 

 Przeciw  - 0 

 Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr VIII/81/2011 stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

m. zmiany budżetu gminy na 2011 rok 

Treść projektu uchwały przedstawił Skarbnik Gminy, następnie Przewodniczący Rady 

Gminy zarządził nad nim głosowanie.  

 

Głosowanie: 

 Za   - 12 głosów 

 Przeciw  - 0 

 Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr VIII/82/2011 stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

Ad.7 – zapytania i wnioski mieszkańców 

 Pani B.Leszczyńska zapytała o możliwość udrożnienia przepustu przy posesji Państwa 

Zachariasz w Dąbrówce Dolnej.  

 Pan A.Pachulski, sołtys sołectwa Domaradz, powiedział o konieczności wykoszenia 

poboczy przy drogach gminnych.  

 Pan Z.Wójcik, sołtys sołectwa Pokój, zapytał o termin naprawienia ul.Kościelnej w 

Pokoju.  

 Radny W.Hadyna podziękował za oczyszczenie rowów w Krzywej Górze, powiedział 

także o trwających pracach na rzece Budkowiczance na odcinku od tamy do mostu. Wyraził 

przy okazji nadzieję, że dzięki tym pracom powódź nie będzie już zagrażać mieszkańcom 

Krzywej Góry.  

 Wiceprzewodniczący Rady Gminy, w imieniu mieszkańców Zawiści, podziękował za 

ogrodzenie placu zabaw. 

 Radny J.Jakubik odniósł się do koszenia pobocza ul.Podleśnej w Pokoju. Stwierdził, 

że pracownik, który miał wykonać tę pracę został przydzielony do innego zadania.  

 Zastępca Wójta odnosząc się do tych zapytań powiedziała, że: 

 sprawdzi możliwość udrożnienia przepustu przy posesji Państwa Zachariasz, 

 spróbuje znaleźć rozwiązanie umożliwiające wykoszenie poboczy przy drogach 

gminnych, 
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 firma zajmująca się budową kanalizacji ma zakończyć  wszelkie prace związane z tą 

inwestycją, w tym także odtworzenie nawierzchni ul.Kościelnej w Pokoju, do końca 

2012 roku, wyraziła jednak nadzieję, że prace te zostaną wykonane jeszcze w tym 

roku. 

Następnie Zastępca Wójta poinformowała o dożynkach gminnych zaplanowanych na 3-4 

września 2011 r.  i poprosiła o podanie ilości sołectw, które będą uczestniczyć w konkursie 

koron żniwnych.  

 Przewodniczący Rady przypomniał, że w ubiegłych latach radni fundowali nagrody w 

konkursie koron żniwnych i poprosił, aby w tym roku także przekazali środki na ten cel.  

 

Ad. 8 – zakończenie sesji 

 Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy o godz.14
20

 

zamknął VIII sesję Rady Gminy Pokój.  

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała: 

 

Elżbieta Kuklok ………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


