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Protokół nr XVIII/16 

z XVIII sesji Rady Gminy Pokój 

odbytej w dniu 24 czerwca 2016 r. 

 
Obecni na posiedzeniu: T.Baran, J.Ciurla, B.Frasiak,  J. Jakubik, E.Kania, T.Kruszelnicki, 

T.Krystosek, J.Mielczarek, E.Pawłowska, J.Paluch, K.Paluch, K.Piekarska, J.Sowa, K.Walek, 

zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu.  

 

Obradom przewodniczył:  Pan Jacek Gosławski Przewodniczący Rady Gminy 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad 

3. Przyjęcie protokołu z XVII 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 podjętych podczas XVII sesji Rady Gminy 

Pokój  oraz z działalności między sesjami 

7. Interpelacje i zapytania radnych 

8. Wykonanie budżetu gminy za 2015 rok - podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem                              

z wykonania budżetu Gminy Pokój za 2015 rok 

b) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pokój za 2015 rok 

9. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy i Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Pokoju 

b) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego                                                                    

wsi Pokój 

c) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pokój 

d) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

e) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

i zagospodarowania tych odpadów 

f) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze 

gminy Pokój 

g) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Namysłowskiemu 

h) zmiany budżetu gminy na 2016 rok 

i) wieloletniej prognozy finansowej 

10. Zapytania i wnioski mieszkańców 

11. Wolne wnioski i oświadczenia radnych 

12. Zakończenie sesji 
 

 

Ad.1 – otwarcie sesji 

Posiedzenie Rady Gminy otworzył o godz.15
00  

Przewodniczący Rady Gminy, Pan Jacek 

Gosławski. Następnie przywitał Panią B.Zając – Wójta Gminy, Pana L.Marczaka – ustępującego 

ze stanowiska Komendanta Gminnego ZOSP RP w Pokoju, Pana A.Kubicę – ustępującego ze 
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stanowiska Prezesa Zarządu Gminnego ZOSP RP w Pokoju, dyrektorów placówek oświatowych,  

sołtysów,  mieszkańców oraz pracowników Urzędu Gminy.  

 

Ad.2 - stwierdzenie prawomocności obrad 

Przewodniczący  Rady stwierdził, że w obradach bierze udział 14 radnych, co stanowi 

quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych decyzji.  

 

Ad.3 - przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Gminy Pokój 

 

Na salę narad wszedł radny T.Kruszelnicki powiększając skład Rady Gminy do 15 osób. 

 

Przewodniczący  Rady zapytał o uwagi do protokołu z XVII 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, nie wniesiono do niego 

żadnych uwag.  

 

 Następnie, poza porządkiem obrad, Wójt Gminy wraz z Przewodniczącym Rady Gminy 

wręczyli podziękowania i wiązanki kwiatów za długoletnią pracę: 

 Pani W.Piętce kończącej pracę na stanowisku Dyrektora Szkoły Podstawowej z 

Oddziałem Przedszkolnym w Domaradzu, 

 Panu L.Marczakowi ustępującemu ze stanowiska Komendanta Gminnego ZOSP RP w 

Pokoju, 

 Panu A.Kubicy ustępującemu ze stanowiska Prezesa Zarządu Gminnego ZOSP RP w 

Pokoju. 

 

Przewodniczący Rady podziękował również dyrektorom szkół i nauczycielom za pracę w 

kończącym się roku szkolnym. 

 

Ad.5 - informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach 

bieżących 

 Przewodniczący Rady przedstawił informacje na temat: 

 udziału przedstawicieli gminy Pokój w Debacie Oświatowej zorganizowanej przez 

Związek Gmin Wiejskich w dniu 02.06.2016 r. w Warszawie, 

 udziału w dniu 20.06.2016 r. w konferencji z okazji 25-lecia działalności Związku Gmin 

Śląska Opolskiego.  

 

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił pisma kierowane do Rady Gminy: 

 uchwałę Rady Miejskiej w Praszce nr 120/XVI/2016 w sprawie poparcia „Apelu Sejmiku 

Województwa opolskiego do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o 

współfinansowanie Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu”, 

stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu, 

 uchwałę Rady Miejskiej w Ozimku nr XXIII/145/2016 w sprawie poparcia „Apelu 

Sejmiku Województwa Opolskiego do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o 
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współfinansowanie Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu”, 

stanowiącą załącznik nr 3 do protokołu,  

 uchwałę Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego nr XX/141/2016 w sprawie przyjęcia „Apelu 

Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego do Pani Beaty Szydło Prezesa Rady Ministrów oraz 

Pani Anny Zalewskiej Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dofinansowania realizacji 

zadań Gminy w okresie przejściowym wprowadzonych zmian w systemie oświaty”, 

stanowiącą załącznik nr 4 do protokołu,  

 uchwałę Rady Miejskiej w Głubczycach nr XX/161/16 w sprawie przyjęcia „Apelu Rady 

Miejskiej w Głubczycach do Pani Beaty Szydło Prezesa Rady Ministrów oraz Pani Anny 

Zalewskiej Ministra Edukacji Narodowej w sprawie utworzenia zasiłków 

wyrównawczych w okresie przejściowym wprowadzonych zmian w systemie oświaty dla 

dzieci sześcioletnich pozostających rok dłużej w przedszkolach”, stanowiącą załącznik nr 

5 do protokołu, 

 uchwałę Rady Gminy Lubsza nr XIX/136/2016 w sprawie przyjęcia „Apelu Rady Gminy 

Lubsza do Pani Beaty Szydło Prezesa Rady Ministrów oraz Pani Anny Zalewskiej 

Ministra Edukacji Narodowej w sprawie utworzenia zasiłków wyrównawczych w okresie 

przejściowym wprowadzonych zmian w systemie oświaty dla dzieci sześcioletnich 

pozostających rok dłużej w przedszkolach”, stanowiącą załącznik nr 6 do protokołu, 

 odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na wystąpienie posła 

J.Sanockiego w sprawie rozszerzenia granic miasta Opola kosztem ościennych gmin, 

stanowiącą załącznik nr 7 do protokołu, 

 uchwałę Rady Miejskiej nr XXIII/167/2016 w sprawie poparcia idei zawartej w Apelu 

Rady Miejskiej w Krapkowicach dotyczącej tworzenia zasiłków wyrównawczych w 

okresie przejściowym wprowadzonych zmian w systemie oświaty dla dzieci 

sześcioletnich pozostających o rok dłużej w przedszkolach”, stanowiącą załącznik nr 8 do 

protokołu,  

 uchwałę Rady Miejskiej w Zawadzkiem nr XIX/208/16 w sprawie poparcia „Apelu 

dotyczącego utworzenia zasiłków wyrównawczych w okresie przejściowym 

wprowadzonych zmian w systemie oświaty dla dzieci sześcioletnich pozostających o rok 

dłużej w przedszkolach”, stanowiącą załącznik nr 9 do protokołu,  

 uchwałę Rady Gminy Jemielnica nr XVIII/110/16 w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec 

działań Prezydenta Miasta Opola mających na celu powiększenie terytorium Opola, 

stanowiącą załącznik nr 10 do protokołu,  

 

Informacja Przewodniczących Komisji na temat spraw bieżących 

 

 Pan T.Kruszelnicki, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, poinformował o posiedzeniach 

Komisji w dniach: 

 13.06.2016 r. w trakcie którego rozpatrzono skargę na Wójta Gminy i Kierownika 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju,  

 17.06.2016 r. podczas którego dokonano kontroli boisk sportowych  i „Orlików” na 

terenie gminy. 

 

 Pan E.Kania, Przewodniczący Komisji Budżetowej, poinformował o posiedzeniu Komisji 

w dniu 20.06.2016 r. podczas którego dokonano kontroli wydatków finansowych w Gminnym 

Ośrodku Pomocy Społecznej w Pokoju oraz zaopiniowano zmiany wprowadzone do budżetu 

gminy na 2016 rok.  
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Ad.6 -  sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas XVII sesji Rady  

 Gminy Pokój  oraz z działalności między sesjami 

Wójt Gminy w pierwszej kolejności przedstawiła informację o realizacji uchwał Rady 

Gminy Pokój podjętych podczas sesji w dniu 31.05.2016 r. stanowiącą załącznik nr 11 do 

protokołu, później przedstawiła informacje na temat: 

 trwających remontów dróg gminnych,  

 przetargu ogłoszonego na remont drogi we wsi Świercowskie,  

 wybranego wykonawcy na wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej 

wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji „Centrum 

Doświadczania Świata” w Ładzy, 

 udziału w spotkaniach w ramach Subregionu Kluczbork – Olesno – Namysłów, 

zaplanowanych na wrzesień naborach wniosków w ramach tego Subregionu i 

zamiaru złożenia projektów na modernizację remizy OSP w Pokoju oraz zakup 

taboru autobusowego wraz z powiatem kluczborskim,  

 wysokich wyników osiągniętych przez uczniów Szkoły Podstawowej w Pokoju ze 

sprawdzianu w klasie VI oraz uczniów Publicznego Gimnazjum w Pokoju z 

egzaminu gimnazjalnego. 

Na zakończenie swojej wypowiedzi Wójt Gminy zaprosiła wszystkich obecnych na sali 

narad do udziału w zawodach sportowo-pożarniczych w Fałkowicach w dniu 25.06.2016 r. 

 

Ad.7 – interpelacje i zapytania radnych 

 Radny T.Krystosek powiedział o braku odpowiedzi na wniosek zgłoszony podczas 

poprzedniej sesji w sprawie uporządkowania działki gminnej nr 80/3 w Zawiści, stanowiącej 

teren przy byłym przedszkolu. Później nawiązał do zapewnienia Wójta Gminy złożonego 

podczas sesji w dniu 23.03.2016 r. w sprawie zabezpieczenia w budżecie gminy środków 

finansowych  na remont 2-3 dróg gminnych, w tym ul. Opustowej w Zawiści i zapytał o 

przewidywany termin rozpoczęcia prac remontowych na tej ulicy. Poprosił również o udzielenie 

informacji nt. etapu prac prowadzonych przez firmę „Tauron” przy dowieszaniu lamp 

oświetlenia ulicznego. Później podziękował Wiceprzewodniczącej Rady oraz dyrektorom szkół 

za udział w akcji „Piórniki dla Afryki”, w ramach której zebrano przybory szkolne, które za 

pośrednictwem  księdza J.Kobzana, misjonarza z Kamerunu, trafią do dzieci z Afryki.  

 Radna J.Sowa zgłosiła zastrzeżenia do stanu tablic informacyjnych.  

 Radna K.Piekarska poprosiła o wystosowanie pisma do zarządcy drogi w sprawie 

pogarszającego się stanu nawierzchni ul. Wolności w Ładzy.  

 

Ad.8 - wykonanie budżetu gminy za 2015 rok - podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem                              

z wykonania budżetu Gminy Pokój za 2015 rok 

Na wstępie Pan M.Maryjowski, Skarbnik Gminy, omówił sprawozdanie z wykonania 

budżetu Gminy Pokój za 2015 rok, sprawozdanie finansowe oraz informację o stanie mienia 

Gminy. 

Pan T.Kruszelnicki, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, odczytał protokół z 

posiedzenia Komisji podczas którego dokonano analizy sprawozdania z wykonania budżetu 

gminy za 2015 r. oraz sprawozdania finansowego za 2015 r., a także zapoznano się z informacją  

o stanie mienia gminy i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat wykonania 

budżetu Gminy Pokój za 2015 r. Poinformował także, że Komisja Rewizyjna nie wniosła uwag 

do przedstawionych sprawozdań i informacji.  

Przewodniczący Rady przypomniał, że sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pokój 

oraz sprawozdanie finansowe zostały przekazane Radzie Gminy w ustawowo określonych 

terminach, następnie odczytał opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat  

sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok, stanowiącą załącznik nr 12 do protokołu.  
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Po wysłuchaniu powyższych informacji radni nie wnieśli dodatkowo żadnych uwag. 

Później Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy 

Pokój za 2015 rok. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 15 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XVIII/153/2016 stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

 

b) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pokój za 2015 rok 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił wniosek Komisji o udzielenie Wójtowi 

Gminy absolutorium za 2015 r., następnie Przewodniczący Rady odczytał opinię Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Opolu na jego temat, stanowiącą załącznik nr 13 do protokołu.  

Później Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie 

udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2015 rok. 

 

Głosowanie: 

Za   - 15 głosów 

Przeciw  - 0 

Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XVIII/154/2016 stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził przerwę w obradach. 

 

Po przerwie.  

 

Ad.9 - podjęcie uchwał w sprawach: 

a) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy i Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Pokoju 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił stanowisko Komisji w sprawie skargi, 

później Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie 

rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy i Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Pokoju. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 15 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XVIII/155/2016 stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
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b) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego                                                                    

wsi Pokój 

Treść projektu uchwały omówiła Wójt Gminy.  

Przewodniczący Rady poinformował o spotkaniu roboczym radnych podczas którego 

szczegółowo omówiono projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój.  

Pan A.Olszewski, mieszkaniec Pokoju, powiedział o uwagach zgłoszonych do planu w 

marcu br. o treści: 

 „Droga oznaczona C-4KDD powinna pokrywać się z działką nr 8/1309 

przeznaczoną na drogę”; 

 „Oś drogi oznaczonej C-3KDD powinna biec granicą działek, a nie wewnątrz 

tych działek”. 

 

Pani K.Kucharzewska z Pracowni Urbanistyki i Architektury „Na wyspie”, 

opracowującej przedmiotową uchwałę wyjaśniła, że w odniesieniu do uwagi dotyczącej 

dostosowania drogi C-4KDD do dokonanego podziału zaniechano planowania tej drogi i w 

związku z tym nie zmieniono jej położenia w dostosowaniu do podziału geodezyjnego, 

natomiast w odniesieniu do uwagi w sprawie przesunięcia osi drogi C-4KDD, aktualnie  

C- 3KDD, na granicę nieruchomości zgodnie z podziałem geodezyjnym stwierdzono, że 

dokonany podział nie uwzględnił ustaleń obowiązującego planu miejscowego, ponadto 

składający uwagę nie złożył wniosku do zmiany planu w sprawie przesunięcia osi drogi, po 

ogłoszeniu informacji o przystąpieniu do sporządzenia tej zmiany. 

 Pan A.Olszewski nie zgodził się z przedstawionym wyjaśnieniem i zapytał dlaczego 

droga ma zostać wyznaczona w całości z działki stanowiącej jego własność. Zapytał również, 

dlaczego nie otrzymał informacji  z Urzędu Gminy o nieuwzględnieniu zgłoszonej przez niego 

uwagi.  

 Pani K.Kucharzewska zwróciła uwagę na brak wniosku Pana A.Olszewskiego do zmiany 

planu, po ogłoszeniu informacji o  przystąpieniu do sporządzenia tej zmiany.  

 Pan A.Olszewski wyjaśnił, że nie był wtedy właścicielem tej działki i uznał za 

niesprawiedliwe wydzielenie drogi z jego działki.  

 Następnie, na wniosek Wójta Gminy, Przewodniczący Rady zarządził przerwę w 

obradach.  

 

Po przerwie. 

 

 Wójt Gminy zawnioskowała o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały z sprawie 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój.  

 Przewodniczący Rady poparł ten wniosek i zarządził nad nim głosowanie.  

 

Głosowanie: 

  Za   - 14 głosów 

  Przeciw  - 1 głos 

  Wstrzymujących się – 0  

 

 Pan M.Bartoń zapytał, czy otrzyma  informację na temat uwag zgłoszonych do planu i 

poinformował, że na uwagi do planu zgłoszone w Gminie Łubniany otrzymał pisemną 

odpowiedź.  

 Sekretarz Gminy zaproponowała Panu M.Bartoniowi spotkanie z Panią K.Kucharzewską 

w sprawie uwag zgłoszonych do planu.  
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c) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pokój 

Treść projektu uchwały omówiła Sekretarz Gminy, następnie Przewodniczący Rady 

zarządził nad nim głosowanie.  

 

Głosowanie: 

  Za   - 15 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XVIII/156/2016 stanowi załącznik nr 17 do protokołu.  

 

d) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

Treść projektu uchwały omówiła Sekretarz Gminy, następnie Przewodniczący Rady 

zarządził nad nim głosowanie.  

 

Głosowanie:   

  Za   - 15 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XVIII/157/2016 stanowi załącznik nr 18 do protokołu.  

 

e) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

i zagospodarowania tych odpadów 

Treść projektu uchwały omówiła Sekretarz Gminy, następnie Przewodniczący Rady 

zarządził nad nim głosowanie.  

 

Głosowanie: 

  Za   - 15 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XVIII/158/2016 stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

 

f) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na 

obszarze gminy Pokój 

Treść projektu uchwały omówiła Sekretarz Gminy, następnie Przewodniczący Rady 

zarządził nad nim głosowanie. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 15 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XVIII/159/2016 stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

 

g) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Namysłowskiemu 
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Treść projektu uchwały omówił Skarbnik Gminy, następnie Przewodniczący Rady 

zarządził nad nim głosowanie.  

 

Głosowanie: 

  Za   - 15 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XVIII/160/2016 stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

 

h) zmiany budżetu gminy na 2016 rok 

Treść projektów uchwał z podpunktów „h” i „i” omówił Skarbnik Gminy. 

Przewodniczący Komisji Budżetowej przedstawił pozytywną opinię Komisji  na temat 

zmian wprowadzonych do projektu budżetu gminy na 2016 rok.  

Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie 

zmiany budżetu gminy na 2016 rok.  

 

Głosowanie: 

  Za   - 15 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XVIII/161/2016 stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

 

i) wieloletniej prognozy finansowej 

W związku z wcześniejszym omówieniem projektu uchwały przez Skarbnika Gminy 

Przewodniczący Rady zarządził nad nim głosowanie.  

 

Głosowanie: 

  Za   - 15 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XVIII/162/2016 stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

 

Ad.10 - zapytania i wnioski mieszkańców 

 Pani R.Podpora, Przewodnicząca Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i 

Inwalidów w Pokoju, zapytała o planowaną budowę marketu „DINO” w Pokoju. 

 Pan W.Kociencki, sołtys sołectwa Zawiść, zgłosił zastrzeżenia do wykonanego remontu 

skrzyżowania w Zawiści, poprosił o usunięcie pochylających się dwóch drzew rosnących przy 

drodze powiatowej na odcinku Lubnów – Kopalina,  zwrócił również uwagę na problem z 

dostępem do wody z wodociągu gminnego w Zawiści, szczególnie w godzinach wieczornych. 

 Pan D.Bochenek, sołtys sołectwa Kopalina, powiedział, że mimo zapewnień 

pracowników spółki „Ekowod”, do tej pory nie sprawdzono problemu ze zbyt niskim ciśnieniem 

wody w kranach.  

 Wójt Gminy, odnosząc się do wcześniej zadanych pytań, udzieliła następujących 

odpowiedzi: 

 sprawa uporządkowania terenu przy byłym przedszkolu w Zawiści została przekazana 

Zakładowi Komunalnemu „Pokój”, ponadto pracownik Urzędu Gminy odpowiedzialny 

za wycinkę drzew oceni, czy do wycięcia niektórych drzew tam rosnących nie będzie 

wymagane zezwolenie,  
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 jedną z przyczyn dodatkowego spadku ciśnienia wody w kranach jest zwiększony pobór 

wody z wodociągu gminnego przez Gospodarstwo Rolne „Fałkopol” w   Fałkowicach, 

Wójt Gminy przy okazji powiedziała o planowanej budowie w tym roku przez spółkę 

„Ekowod” stacji podnoszenia ciśnienia wody w sieci wodociągowej m.in. w Lubnowie, 

Kopalnie i w Zawiści, 

 zapewniła, że pamięta o remoncie ul. Opustowej w Zawiści i planuje jej remont jeszcze 

w tym roku, wyjaśniła również, że termin naprawy tej drogi uległ przesunięciu ze 

względu na konieczność pilnego wyremontowania drogi we wsi Świercowskie, 

zaproponowała również zapoznanie się z protokołem Komisji Rewizyjnej z posiedzenia 

wyjazdowego, podczas którego dokonano kontroli dróg na terenie gminy, 

 dowieszanie lamp oświetlenia ulicznego rozpocznie się w ostatnim tygodniu czerwca,  

 sprawę tablic ogłoszeniowych przyjmuje do realizacji, 

 w sprawie remontu ul. Wolności w Ładzy może zostać złożony wniosek do budżetu 

Starostwa Powiatowego w Namysłowie na 2017 rok, dodatkowo porozmawia ze Starostą 

Namysłowskim o naprawie tej drogi, 

 budowa marketu „DINO” uzależniona jest m.in. od uchwalenia przez Radę Gminy 

zmiany planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój, mającej wpływ na wydanie 

pozwolenia na budowę, Wójt Gminy zapewniła, że inwestor nie zrezygnował z realizacji 

tej inwestycji, 

 przekaże Staroście Namysłowskiemu, podczas kolejnego spotkania, uwagi do 

wykonanego remontu skrzyżowania w Zawiści.  

 

Wiceprzewodnicząca Rady ponownie zapytała o możliwość wykonania nakładki asfaltowej 

na byłym przejeździe kolejowym w Pokoju.  

Wójt Gminy przypomniała o zamiarze wykonania tych prac przez Starostwo Powiatowe w 

Namysłowie.  

Sekretarz Gminy poprosiła o zgłaszanie się sołectw, które będą prezentować korony żniwne 

podczas dożynek gminnych w Krogulnej, powiedziała również o możliwości składania przez 

rolników wniosków o szacowanie szkód w uprawach rolnych powstałych w wyniku suszy.  

Przewodniczący Rady poprosił radnych o finansowe wsparcie organizacji dożynek gminnych 

w Krogulnej, następnie poinformował o planowanym zwołaniu sesji nadzwyczajnej w dniu 

07.07.2016 r. w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój.  

Radny T.Krystosek zgłosił brak możliwości udziału w tej sesji.  

Radna J.Mielczarek powiedziała o zarośniętym poboczu przy wyjeździe z Żabińca oraz o 

zakrzaczeniach ograniczających widoczność przy wyjeździe z tej miejscowości w stronę lasu.  

 

Ad. 13 - zakończenie sesji 

Wobec zrealizowania porządku obrad o godz. 17
15

 Przewodniczący Rady Gminy 

zamknął XVIII sesję Rady Gminy Pokój. 

 

 

Protokołowała: 

Elżbieta Kuklok ……………… 


