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Protokół nr IX/07 
z IX sesji Rady Gminy Pokój 

odbytej w dniu 31 sierpnia 2007 r. 
 
Obecni na posiedzeniu: H.Kołodziej J.Balij, D.Gryl, J.Jakubik, E.Kania, J.Kos, M.Kruczek, 
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 – 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 Dyrektora Szpitala Rehabilitacyjnego w Pokoju nt funkcjonowania placówki 
6. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieŜących 
7. Informacja Wójta Gminy o działaniach podjętych od ostatniej sesji 
8. Interpelacje i zapytania radnych 
9. Informacja nt planu zimowego utrzymania dróg 
10. Przygotowanie Gminy Pokój do wykorzystania środków z funduszy strukturalnych w 

nowym okresie programowania 2007-2013 
11. Sprawozdanie z wykonania budŜetu gminy za I półrocze 2007 r. 
12. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) uchwalenia Statutu Gminy Pokój 
b) powołania Skarbnika Gminy Pokój 
c) powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników 
d) zmiany uchwały nr XII/110/2003 w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów 
e) likwidacji gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Gminny Ośrodek Kultury 

w Pokoju” 
f) utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Gminny Ośrodek Kultury 

w Pokoju” 
g) określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na 

raty spłaty naleŜności pienięŜnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – 
Ordynacja podatkowa 

h) ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na obszarze Gminy Pokój 
i) określenia osób inkasentów opłaty targowej oraz wysokości ich wynagrodzenia 
j) opłat za miejsca grzebalne na cmentarzu komunalnym w Zieleńcu 
k) zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości 
l) wyraŜenia opinii dotyczącej zmiany przebiegu granic obrębów Zieleniec i 

Krogulna, gmina Pokój, polegającej na włączeniu działki 245/1, k.m. 2, obręb 
Krogulna w obszar obrębu Zieleniec k.m. 1 

ł) wyraŜenia zgody na sprzedaŜ, w drodze przetargu, nieruchomości nr 740, k.m.3,  
 połoŜonej we wsi Domaradz, KW nr 74423 
m) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Zieleniec 
n) przystąpienia do zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój 
o) uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Pokój na lata 2007-

2010 
p) zaciągnięcia poŜyczki długoterminowej 
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r)  zaciągnięcia kredytu długoterminowego 
s) zmiany budŜetu gminy na 2007 r. 

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

 
Ad.1-3 - otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie protokołu 

   z poprzedniej  sesji 
 Posiedzenie Rady Gminy otworzył o godz.1400  Przewodniczący Rady Gminy, Pan Jacek 
Gosławski. 
Stwierdził, Ŝe w obradach bierze udział 14 radnych, co stanowi quorum niezbędne                               
do podejmowania prawomocnych uchwał. 
Następnie przywitał zaproszonych gości – Pana M.Wójciaka, Dyrektora Zespołu Szpitali 
Pulmonologiczno-Reumatologicznych w Kup wraz z główną księgową Panią M.Solecką, Panią 
T.Wójtowicz, pełniącą obowiązki Dyrektora Publicznego Przedszkola w Pokoju, Panią Wójt, 
sołtysów, dyrektorów placówek oświatowych, mieszkańców oraz pracowników Urzędu Gminy. 
Później  zapytał, czy radni mają uwagi do protokołu z poprzedniej sesji, ze względu na ich brak 
zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia  protokołu. 
 
Głosowanie: 
  Za   - 14 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 
Ad.4 – przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady 
 Przewodniczący Rady przedstawił ustalony porządek obrad, który został przyjęty bez 
uwag. 
 W dalszej kolejności Przewodniczący Rady wraz z Panią Wójt wręczyli Panu 
W.Bieleckiemu, który przeszedł na emeryturę, kwiaty i list gratulacyjny, jako podziękowanie za 
długoletnią pracę w Urzędzie Gminy Pokój. 
 
Na salę narad wszedł radny M.Kruczek powiększając skład Rady Gminy do 15 osób. 
 
Ad.5 - informacja Dyrektora Szpitala Rehabilitacyjnego w Pokoju nt funkcjonowania 
placówki 
 Na wstępie Pan M.Wójciak podziękował za zaproszenie na sesję i przedstawił Panią 
M.Solecką, główną księgową Zespołu Szpitali. Następnie omówił materiał nt funkcjonowania 
Szpitali w Pokoju i Kup, stanowiący załącznik nr 2 do protokołu.  
 W dalszej kolejności Pani M.Solecka omówiła sytuację szpitali za miesiąc lipiec zwracając 
uwagę m.in.  na zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe, prowadzenie działalności 
pozagospodarczej placówki i wysokość powstałej straty.  
 Pan M.Wójciak stwierdził, Ŝe w porównaniu z innymi szpitalami na terenie kraju sytuacja 
Zespołu Szpitali w Kup jest bardzo dobra chociaŜby ze względu na brak zobowiązań 
wymagalnych. Poinformował, Ŝe w I półroczu 2007 r. Szpital w Pokoju odnotował stratę w 
wysokości 60 tyś. zł. Wyjaśnił, Ŝe na sytuację tę miały wpływ koszty utrzymania porządku w 
placówce, wydatki związane z rozliczeniami podatkowymi oraz wysokość kontraktu 
wynegocjowana z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie usług zdrowotnych. Przyznał, 
Ŝe pacjenci są niezadowoleni z bazy hotelowej, ze względu na przebywanie w jednej sali nawet 5 
osób. Poinformował takŜe o przekształceniu laboratorium w Szpitalu w Pokoju w punkt 
przyjmowania materiału do badania. Zapewnił, Ŝe rozwiązanie to nie będzie miało ujemnego 
wpływu dla pacjentów. Później powiedział o inwestycjach zrealizowanych do końca 2006 r., 
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zamierzeniach na przyszłość oraz działaniach zmierzających do poprawienia warunków pobytu 
pacjentów  w placówce. 
 Radny Z.Olejnik zapytał o rozwiązania zmierzające do poprawienia warunków 
hotelowych w Szpitalu w Pokoju.  
 Przewodniczący Rady zasugerował zawieranie umów z właścicielami prywatnych kwater.  
 Radna W.Piętka zapytała, czy punkt odbioru materiału do badania będzie otwarty 
codzienne. 
 Pani D.Czykieta, mieszkanka miejscowości Zieleniec,  poprosiła o udzielenie informacji, 
czy moŜliwości Szpitala w Pokoju są maksymalnie wykorzystane. Stwierdziła, Ŝe z kriokomory 
mogłoby korzystać o wiele więcej pacjentów. Przypomniała takŜe, jak będąc radną w poprzedniej 
kadencji, zadała pytanie Dyrektorowi Zespołu Szpitali w Kup na temat zadłuŜenia Szpitala w 
Pokoju i uzyskała informację, Ŝe placówka ta nie wykazuje strat.    
 Pan M.Wójciak wyjaśnił, Ŝe w Kup pracuje od marca ubiegłego roku i w tym czasie 
Szpital w Pokoju wykazywał juŜ straty. Stwierdził, Ŝe kriokomora jest wykorzystana w ok.25% i 
zauwaŜył, Ŝe wpływ na to ma m.in. niedogodna lokalizacja Szpitala (zbyt duŜa odległość od 
wielkich miast). Poinformował takŜe, Ŝe zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, które 
określają warunki dostępu do łóŜka chorego, konieczne będzie zmniejszenie ilości miejsc 
hotelowych. Powiedział, Ŝe obecnie jest przygotowywany projekt zagospodarowania poddasza, 
przyznał równieŜ, Ŝe budowa basenu mogłaby wpłynąć na polepszenie obecnej sytuacji. Odnośnie 
propozycji wyprowadzenia noclegów poza Szpital trudno było zająć mu ostateczne stanowisko. 
Stwierdził, Ŝe opłaty za pokoje w Motelu „Zajazd pod Borem” są zbyt wysokie, poza tym na 
chwilę obecną nie ma innych rozwiązań. Zapewnił ponadto, Ŝe likwidacja laboratorium nie będzie 
miała negatywnego wpływu na obsługę mieszkańców Gminy. Powiedział, Ŝe w Pokoju będzie 
pobierany materiał do badania, który następnie będzie przewoŜony do Laboratorium w Kup.  
 Pani D.Czykieta stwierdziła, Ŝe niedostateczne wykorzystanie kriokomory moŜe wiązać 
się z brakiem odpowiedniej reklamy. Zapytała takŜe o Szkołę Rolniczą w Pokoju, której 
zagospodarowanie mogłoby rozwiązać problem braku miejsc hotelowych.  
 Pani Wójt wyjaśniła, Ŝe w dniu 04.09.2007 odbędzie się przetarg na sprzedaŜ tego 
budynku.  
 Pan M.Wójciak wyjaśnił dodatkowo, Ŝe Zakłady Opieki Zdrowotnej nie mogą reklamować 
swoich usług. 
 Przewodniczący Rady podziękował Panu M.Wójciakowi i Pani M.Soleckiej za przybycie 
na sesję i zarządził przerwę w obradach. 
 
Po przerwie. 
 
Ad.6 - informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach  
 bieŜących 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił informacje na temat: 

� Spotkania grupy „Odnowa wsi” w Pokoju w dniu 30.07.2007 r., dotyczącego 
zagospodarowania ul.1-go Maja w Pokoju,  

� Udziału w posiedzeniu Komisji Statutowej w dniu 20.08.2007 r., przy okazji podziękował 
Pani Sekretarz za wkład pracy włoŜony w  przygotowanie projektu Statutu Gminy Pokój, 

� Spotkania roboczego radnych w dniu 23.08.2007 r., 
� Udziału w doŜynkach gminnych w Zawiści w dniu 26.08.2007 r., złoŜył podziękowania na 

ręce radnej R.Stefan i Pana W.Kocienckiego, sołtysa sołectwa Zawiść, za wkład pracy 
włoŜony w przygotowanie tej imprezy,  

� Uczestnictwa w spotkaniu w dniu 27.08.2007 r., z przedstawicielami klubów sportowych 
działających na terenie gminy Pokój. 
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W dalszej kolejności Przewodniczący Rady podziękował: 
-  Pani Wójt, Sekretarzowi Gminy oraz Zastępcy Dyrektora Zespołu Szkół Gimnazjalnych w 
Pokoju za podjęcie działań, które przyczyniły się do utrzymania w najbliŜszym roku szkolnym 
oddziałów dla dorosłych w Środowiskowym Hufcu Pracy w Dąbrówce Dolnej, 
- Panu J.Zimochowi, Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Pokoju, za wzbogacenie 
kalendarza imprez kulturalnych dla mieszkańców Gminy,  
- Panu Z.Wójcikowi, sołtysowi sołectwa Pokój, za inicjatywę i zaangaŜowanie przy budowie 
chodnika przy ul.Kościelnej w Pokoju.  
 
Następnie przedstawił pisma, które wpłynęły do biura Rady Gminy: 

� Pismo Wojewody Opolskiego, stanowiące załącznik nr 3 do protokołu, w sprawie 
procedury powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,  

� Pisma Pana G.Helińskiego i BMK Pawliszyn w sprawie dokonania zmiany w planie 
zagospodarowania przestrzennego miejscowości Pokój, pisma stanowią załączniki nr 4 i 5 
do protokołu,  

� Pismo Pani W.Piwoni, stanowiące załącznik nr 6 do protokołu, w sprawie przekształcenia 
działki rolniczej w działkę leśną.  

 Pani J.Ptaszek, Zastępca Wójta,  wyjaśniła, Ŝe sprawa dotyczyła uruchomienia procedury 
dotyczącej zalesienia gruntów rolnych, następnie odczytała odpowiedź udzieloną 
zainteresowanej.  
 
 
Informacja Przewodniczących Komisji o sprawach bieŜących 
 
 Pani W.Piętka, Przewodnicząca Doraźnej Komisji Statutowej, poinformowała o 
posiedzeniu Komisji w dniu 20.08.2007 r., na którym pozytywnie zaopiniowano projekt 
Statutu Gminy. 
 Pani R.Stefan, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, poinformowała o trzech spotkaniach 
Komisji podczas których przeanalizowano sprawozdanie z wykonania budŜetu Gminy za I 
półrocze 2007 r., dokonano kontroli placówek oświatowych pod kątem przygotowania do 
nowego roku szkolnego oraz zapoznano się ze strukturą organizacyjną Urzędu Gminy i 
przeanalizowano koszty osobowe.  
 Pani D.Gryl, Przewodnicząca Komisji BudŜetowej, poinformowała o posiedzeniu Komisji 
na którym dokonano analizy sprawozdania z wykonania budŜetu gminy za I półrocze 2007 r. 
oraz pozytywnie zaopiniowano aktualne zmiany w budŜecie gminy na 2007 r. 
 

Ad.7 - informacja Wójta Gminy o działaniach podjętych od ostatniej sesji 
Pani Wójt przedstawiła informacje na temat: 

� Podpisanego aktu notarialnego na przejęcie na mienie Gminy posterunku policji w Pokoju, 
� Spotkań z przedstawicielami PKP w sprawie moŜliwości przekazania Gminie budynku 

znajdującego się w Pokoju, a stanowiącego mienie PKP, 
� Spotkań w siedzibie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego dotyczących powołania 

Centrum Doświadczania Świata w Ładzy, 
� Rozmów z dyrektorem Zakładu Energetycznego na temat modernizacji oświetlenia na 

terenie gminy,  
� Spotkania z Komendantem OHP w Opolu w sprawie dalszej działalności Gimnazjum dla 

Dorosłych w Dąbrówce Dolnej, 
� Udziału w naradzie Wójtów z terenu powiatu namysłowskiego w Banku Spółdzielczym w 

Namysłowie na temat moŜliwości dofinansowania doŜynek gminnych, zawodów 
sportowych, Dni Pokoju,  

� Powierzenia obowiązków Dyrektora Publicznego Przedszkola w Pokoju Pani 
T.Wójtowicz, 
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� DoŜynek gminnych w Zawiści, przy okazji Pani Wójt podziękowała mieszkańcom 
Kopaliny i Zawiści za pracę włoŜoną w przygotowanie tej uroczystości, 

� Spotkania z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w sprawie budowy chodnika przy 
ul.Opolskiej w Pokoju,  

� Rozpoczętej modernizacji chodnika w Ładzy,  
� Rozbudowy sieci wodociągowej w Pokoju,  
� Wykonania chodnika przy ul.Kościelnej w Pokoju,  
� Remontu dróg w Kopalinie i Domaradzkiej Kuźni, przy współudziale mieszkańców,  
� Spotkania z przedstawicielami klubów sportowych działających na terenie gminy,  

 
Ad.8 – interpelacje i wnioski radnych 
 Radna E.Pawłowska zapytała o moŜliwość zwiększenia częstotliwości odbierania przez 
firmę „Remondis” worków z posegregowanymi odpadami.  Stwierdziła takŜe, Ŝe z niektórych 
miejsc worki w ogóle nie są odbierane. Zwróciła ponadto uwagę na potrzebę zabezpieczenia 
kratki kanalizacyjnej obok budynku Urzędu Gminy. 
 Radna W.Piętka zapytała o moŜliwość zorganizowania wywozu odpadów 
wielkogabarytowych. Zasugerowała przestawienie kontenerów do segregacji odpadów na 
skrzyŜowaniu w Jagiennej, ze względu na bałagan panujący w tym miejscu. Następnie odniosła 
się do Informatora Gminnego „Przegląd”. Powiedziała, Ŝe nie wszystkie artykuły przekazywane 
do tej gazetki przez Zespół Szkół Gimnazjalnych są publikowane. ZauwaŜyła ponadto, Ŝe do tej 
pory ukazały się jedynie 3 numery „Przeglądu” i stwierdziła, Ŝe jest to ilość niewystarczająca. 
Zapytała takŜe o moŜliwość zalania asfaltem przejazdu kolejowego w Pokoju.  
 Przewodniczący Rady przypomniał, Ŝe sprawa przejazdu była juŜ wyjaśniana w 
poprzedniej kadencji i okazało się, Ŝe bez zgody PKP nic w tej sprawie nie moŜna zrobić.  
 Wiceprzewodniczący Rady, Pan H.Kołodziej, stwierdził, Ŝe niektóre posesje nie są 
wyposaŜone w kubły na odpady i poprosił o zajęcie się tą sprawą. Następnie zwrócił uwagę na 
drogę wojewódzką i konieczność poprawienia warunków panujących na niej. W tym celu 
zaproponował wyczyszczenie rowów z samosiejek, dokonanie przeglądu drzew i wykonanie rond 
przy stacji paliw w Pokoju i na skrzyŜowaniu w Ładzy. Zasugerował ponadto zagospodarowanie 
miejsca obok pomnika Ferdynanda w zabytkowym parku w Pokoju na parking.  
 Radny J.Balij poruszył sprawę sprzedaŜy działki w Domaradzu i przypomniał, Ŝe zatoczka 
znajdująca się w tym miejscu stanowi punkt odjazdów autobusów szkolnych.  
 Radny M.Kruczek powiedział, Ŝe w przeszłości nie sfinalizowano sprzedaŜy tej działki, 
gdyŜ potencjalny nabywca wycofał się z zamiaru jej kupienia. Dodał, Ŝe rada sołecka sołectwa 
Domaradz w poprzedniej kadencji opowiedziała się wyburzeniem budynku po byłej zlewni 
mleka, znajdującego się na tej działce, natomiast obecna rada sołecka  przychyla się do jej 
sprzedania.  
 Radny A.Szeląg poinformował o obniŜeniu się asfaltu na ul.Wolności w Pokoju, poprosił 
takŜe o wyjaśnienie sprawy parkietu na sali gimnastycznej w Gimnazjum w Pokoju. 
 Radna R.Stefan zwróciła uwagę na suche drzewo obok posesji Pana Bursego w Zawiści, 
przy okazji podziękowała Pani Wójt, Zastępcy Wójta, radnym oraz Dyrektorowi Gminnego 
Ośrodka Kultury za wsparcie udzielone przy organizacji doŜynek gminnych w Zawiści.  
 Radny M.Kruczek zapytał o uzupełnienie oświetlenia ulicznego.  
 Radny Z.Olejnik poruszył sprawę wydzielenia działek w Zieleńcu na boisko dla dzieci. 
 Przewodniczący Rady  poinformował o problemie z psami biegającymi po drogach, 
zaznaczył, Ŝe nie chodzi w tym wypadku o psy bezpańskie.  
 Pani J.Ptaszek, Zastępca Wójta, poinformowała o umowie zawartej z firmą „Remondis” na 
wywóz odpadów. Powiedziała, Ŝe w przypadku zastrzeŜeń do wykonanych usług są 
wstrzymywane płatności, wysyła się pisma lub przeprowadza rozmowy z prezesem. Wyjaśniła 
ponadto, iŜ wysłano 117 pism do właścicieli posesji, na których stwierdzono brak kubłów na 
odpady. Na podstawie ulotki informacyjnej otrzymanej od Pana Z.Wójcika, sołtysa sołectwa 
Pokój, poinformowała, iŜ wywóz odpadów wielkogabarytowych na terenie gminy odbędzie się w 
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dniu 10.10.2007 r. Powiedziała takŜe, Ŝe zmieniano juŜ miejsce ustawienia kontenerów na odpady 
w Jagiennej i zaproponowała na razie nie wprowadzać Ŝadnych zmian w ich usytuowaniu. 
Odnośnie gazetki wydawanej przez Urząd Gminy powiedziała, Ŝe jej kolejny numer ukaŜe się w 
pierwszej dekadzie września i zapewniła, Ŝe następne numery będą wydawane co miesiąc. W 
sprawie przejazdu kolejowego wyjaśniła, iŜ przebiegająca w tym miejscu linia kolejowa nie 
została zlikwidowana, a jedynie zawieszona, dlatego teŜ zalanie tego miejsca asfaltem jest                  
niemoŜliwe. Powiedziała, Ŝe w sprawie poprawienia stanu bezpieczeństwa na drodze 
wojewódzkiej nr 454 zostaną przeprowadzone rozmowy z przedstawicielami tej instytucji. 
Poinformowała, Ŝe parking leśny zostanie wykonany, był juŜ w tej sprawie pracownik z oddziału 
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Oleśnie. Odnośnie wgłębienia na ul.Wolności poinformowała, iŜ 
sprawa ta była zgłaszana Panu Wojtkowiakowi, właścicielowi firmy, która dokonywała naprawy 
dróg gminnych.  
 Radny A.Szeląg stwierdził, Ŝe nie jest winą tej firmy, Ŝe wskazana ulica po prostu się 
zapada.  
 Pani J.Ptaszek uznała, Ŝe droga uległa zniszczeniu, ze względu na dokonany pod nią 
przewiert. W sprawie parkietu poprosiła o udzielenie informacji Pana H.Łapszyńskiego, 
Dyrektora Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Pokoju. Później odczytała opinię kancelarii radców 
prawnych Waszczuk i Partnerzy na ten temat.  
 Pan H.Łapszyński wyjaśnił, iŜ parkiet jest bardzo śliski i konieczne jest uŜywanie środka 
antypoślizgowego, ale po jego zastosowaniu moŜna prowadzić zajęcia sportowe na sali 
gimnastycznej. Powiedział równieŜ, Ŝe były prowadzone rozmowy z wykonawcą i 
podwykonawcą w sprawie nieprawidłowo wykonanych prac, w wyniku których wykonawca 
zaoferował jedynie wycyklinowanie parkietu i połoŜenie nowej, mniej śliskiej, nawierzchni,.  
 Pani J.Ptaszek zapewniła, Ŝe przekaŜe do załatwienia sprawę suchego drzewa w Zawiści, 
obok posesji Pana Bursego. Następnie poinformowała o oświetleniu ulicznym, które w duŜej 
części zostało juŜ wymienione na energooszczędne oraz o zamiarze doświetlenia kaŜdej 
miejscowości. Dodała, Ŝe w chwili obecnej szukany jest wykonawca. Odnośnie placu na boisko w 
Zieleńcu powiedziała, Ŝe zostały juŜ poczynione pierwsze kroki w tej sprawie i odczytała pismo 
Agencji Nieruchomości Rolnych, która wyraziła zgodę na przekazanie działek na ten cel, ale pod 
pewnymi warunkami. Poinformowała takŜe o współpracy z Panem Z.Pawlickim, lekarzem 
weterynarii, w zakresie kontrolowania wywiązywania się przez mieszkańców z obowiązku 
szczepienia psów. Przyznała, Ŝe biegające samowolnie psy stanowią problem na terenie całej 
gminy i powiedziała, Ŝe na kolejna sesję zostanie przygotowany projekt uchwały w sprawie 
warunków wyłapywania psów i przekazywania ich do schroniska. Następnie wyraziła swoje 
uznanie dla sołectw, które wykonały korony Ŝniwne na doŜynki gminne i podziękowała 
mieszkańcom Domaradzkiej Kuźni za wkład pracy włoŜony w naprawę ul. Nad Rzeką.  
 
Ad.9 – informacja nt planu zimowego utrzymania dróg 
 Informację na temat planu zimowego utrzymania dróg, stanowiącą załącznik nr 7 do 
protokołu, przedstawiła Pani Wójt.  
 
Ad.10 - przygotowanie Gminy Pokój do wykorzystania środków z funduszy strukturalnych  
  w nowym okresie programowania 2007-2013 
 Informację na temat przygotowania Gminy Pokój do wykorzystania środków z funduszy 
strukturalnych w nowym okresie programowania 2007-2013, stanowiącą załącznik nr 8  do 
protokołu, przedstawiła Pani J.Ptaszek.  
 Przewodniczący Rady odniósł się do zapisu informacji mówiącej o długotrwałej 
maksymalizacji dochodów budŜetowych i zapytał, czy nie naleŜałoby pomyśleć o ściągnięciu 
inwestorów z zewnątrz.  
 Pani J.Ptaszek poinformowała o takich planach i przypomniała o zorganizowanym                      
I Forum Gospodarczym, poświęconemu m.in. udzielaniu pomocy publicznej przedsiębiorcom. 
Powiedziała o pomyśle, który ma zostać zrealizowany w porozumieniu z Agencją Nieruchomości 
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Rolnych, dotyczącym sprzedaŜy działek miejscowym rolnikom w drodze przetargu 
ograniczonego.  
 
 
Ad.11 - sprawozdanie z wykonania budŜetu gminy za I półrocze 2007 r. 
 Przewodniczący Rady poinformował, o terminowym przekazaniu radnym informacji z 
wykonania budŜetu gminy za I półrocze 2007 r., stanowiącej załącznik nr 9 do protokołu, 
Następnie powiedział, Ŝe informacja ta została omówiona na spotkaniu roboczym radnych oraz na 
wspólnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej i BudŜetowej.  
 Później Przewodnicząca Komisji BudŜetowej, Pani Danuta Gryl odczytała protokół ze 
wspólnego posiedzenia komisji.  
Następnie Przewodniczący Rady zarządził przerwę w obradach.  
 
Po przerwie.  
 
Ad.12 - podjęcie uchwał w sprawach: 

a) uchwalenia Statutu Gminy Pokój 
 Treść projektu uchwały przedstawił Przewodniczący Rady, następnie zarządził nad nim 
głosowanie. Uchwała nr IX/49/2007 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.  
 
Głosowanie:  
  Za   - 15 głosów  
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 

b) powołania Skarbnika Gminy Pokój 
 Przewodniczący Rady powiedział, iŜ Pan M.Maryjowski, wyłoniony w drodze konkursu 
na stanowisko Skarbnika Gminy, zaprezentował się radnym podczas spotkania roboczego.  
 Następnie Pan M.Maryjowski, przedstawił się zebranym na sali, informując o posiadanym 
wykształceniu i zdobytym doświadczeniu zawodowym. 
 Pani Wójt dodała, iŜ był ogłoszony konkurs na stanowisko Skarbnika Gminy, w ramach 
którego zgłoszono pięć kandydatur i wszystkie były spoza Gminy.  
 Radna W Piętka zapytała, czy Pan Maryjowski nadal pracuje w Browarze „Namysłów”? 
 Pan M.Maryjowski odpowiadając wyjaśnił, iŜ złoŜył wypowiedzenie u poprzedniego 
pracodawcy. 
 Pani J.Ptaszek dodała, iŜ kandydaci na Skarbnika zobowiązani byli do rozwiązania testu w 
zakresie matematyki finansowej, co miało na celu potwierdzić ich umiejętności w zakresie 
przygotowywania róŜnego rodzaju analiz.  
 W dalszej kolejności Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały.  
 
Głosowanie: 
  Za   - 15 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 
 Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady złoŜył gratulacje Panu 
M.Maryjowskiemu w związku z powołaniem go na stanowisko Skarbnika Gminy. 
Uchwała nr IX/50/2007 stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 

c) powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników 
 Treść projektu uchwały przedstawiła Pani Z.Cioma, Sekretarz Gminy i zaproponowała do 
składu zespołu Panią E.Kuklok, podinspektora ds. obsługi Rady Gminy, która wyraziła zgodę.  
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 Przewodniczący Rady zaproponował kandydaturę radnego A.Szeląga, który nie wyraził 
zgody. 
 Radna R.Stefan zgłosiła kandydaturę Przewodniczącego Rady, który wyraził zgodę. 
 Radny J.Jakubik zgłosił kandydaturę Pana J.Zimocha, dyrektora Gminnego Ośrodka 
Kultury w Pokoju, który wyraził zgodę. 
 Radna E.Pawłowska zgłosiła kandydaturę Pani Z.Ciomy, która wyraziła zgodę.  
 Następnie Przewodniczący Rady zawnioskował o zamknięcie listy kandydatów i zarządził 
głosowanie w tej sprawie.  
 
Głosowanie: 
  Za   - 15 głosów 
  Przeciw  - 0  
  Wstrzymujących się - 0  
  
 W dalszej kolejności Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad kaŜdą kandydaturą z 
osobna.  
 
Głosowanie nad kandydaturą Pani E.Kuklok 
 
  Za   - 15 głosów 
  Przeciw  - 0  
  Wstrzymujących się - 0 
 
Głosowanie nad kandydaturą Przewodniczącego Rady 
 
  Za   - 15 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 
Głosowanie nad kandydaturą Pana J.Zimocha 
 
  Za   - 15 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 
Głosowanie nad kandydaturą Pani Z.Ciomy 
 
  Za   - 15 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0  
 
 Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie 
powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników w składzie: E.Kuklok, J.Gosławski, 
Z.Cioma, J.Zimoch.  
Uchwała nr IX/51/2007 stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 
Głosowanie: 
  Za   - 15 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
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d) zmiany uchwały nr XII/110/2003 w sprawie ustalenia wysokości diet dla 
sołtysów 

 Treść projektu uchwały przedstawił Przewodniczący Rady i przyznał, Ŝe wskazana w 
projekcie uchwały kwota nie zrekompensuje pracy sołtysów. 
 Radna R.Stefan powiedziała, Ŝe sołtysowi z Zawiści nie chodziło o podwyŜszenie diety za 
udział w sesji, a o ustalenie ryczałtu miesięcznego.  
 Przewodniczący Rady zapewnił, iŜ przy ustalaniu budŜetu na 2008 r. kwestia ta zostanie 
omówiona.  
 Pani J.Ptaszek poinformowała o doskonale układającej się współpracy z sołtysami oraz o 
ich zaangaŜowaniu w pracę na rzecz społeczności lokalnych.  
 Sekretarz Gminy stwierdziła, Ŝe moŜna przychylić się do propozycji sołtysa z Zawiści, ale 
trzeba teŜ mieć na uwadze skutki finansowe takiej decyzji.  
 Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 
Uchwała nr IX/52/2007 stanowi załącznik nr 13 do protokołu 
 
Głosowanie: 
  Za   - 15 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 

e) likwidacji gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Gminny O środek 
Kultury w Pokoju” 

 Treść projektu uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy, następnie Przewodniczący Rady 
zarządził nad nim głosowanie. Uchwała nr IX/53/2007 stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
 
Głosowanie: 
  Za   - 15 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 

f) utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Gminny O środek 
Kultury w Pokoju” 

 Treść projektu uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy, następnie Przewodniczący Rady 
zarządził nad nim głosowanie. Uchwała nr IX/54/2007 stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
 
Głosowanie: 
  Za   - 15 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 

g) określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub 
rozkładania na raty spłaty naleŜności pienięŜnych, do których nie stosuje się 
przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa 

 Przewodniczący Rady zwrócił uwagę na uzasadnienie dołączone do projektu uchwały, 
następnie zarządził nad nim głosowanie. Uchwała nr IX/55/2007 stanowi załącznik 16 do 
protokołu.  
 
Głosowanie: 
  Za   - 15 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
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h) ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na obszarze Gminy Pokój 
 Przewodniczący Rady przypomniał, iŜ treść projektu uchwały została omówiona na 
spotkaniu roboczym radnych, następnie zarządził nad nim głosowanie. Uchwała nr IX/56/2007 
stanowi załącznik nr 17 do protokołu.  
Głosowanie: 
  Za   - 15 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 

i) określenia osób inkasentów opłaty targowej oraz wysokości ich 
wynagrodzenia 

 Radna R.Stefan zapytała, czy radni mogą być inkasentami opłaty targowej.  
 Przewodniczący Rady przypomniał, Ŝe sprawa ta była juŜ wyjaśniana w poprzedniej 
kadencji i stwierdzono, Ŝe radni mogą pobierać opłatę targową.  
 Radny M.Kruczek, wskazany w projekcie uchwały do pobierania opłaty targowej na 
terenie sołectwa Domaradz, poinformował, Ŝe nikt nie pytał go o zgodę. Dodał, Ŝe ze względu na 
pracę zawodową nie ma czasu na wywiązanie się z tego obowiązku.  
 Przewodniczący Rady zapytał obecnego na sesji sołtysa sołectwa Domaradz, Pana 
A.Pachulskiego, czy wyraŜa zgodę na dopisanie go do listy osób upowaŜnionych do pobierania 
opłaty skarbowej.  
 Pan A.Pachulski wyraził zgodę. 
 Radny J.Jakubik zapytał o słuŜby, które będą zajmowały się utrzymaniem porządku w 
miejscach, w których odbywa się handel.  
 Pani Wójt poinformowała, Ŝe w Pokoju  nie ma tego problemu, zauwaŜyła, Ŝe handlowcy 
dbają o czystość.  
 Radna J.Paluch zapytała, czy od osób mających handel obwoźny i dokonujących 
sprzedaŜy bezpośrednio z samochodu takŜe naleŜy pobierać opłatę targową.  
 Pan Z.Czarnecki, reprezentujący kancelarię prawniczą „Waszczuk i partnerzy” zapewnił, 
Ŝe wyjaśni tę kwestię. 
 Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały. Uchwała 
nr IX/57/2007 stanowi załącznik nr 18 do protokołu.  
 
Głosowanie: 
  Za   - 15 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
  

j)  opłat za miejsca grzebalne na cmentarzu komunalnym w Zieleńcu 
 Pani J.Sowa, sołtys sołectwa Zieleniec, stwierdziła, Ŝe w przypadku kiedy w kaplicy jest 
odmawiany jedynie róŜaniec, a ciało znajduje się w chłodni poza Zieleńcem, nie powinno 
pobierać się opłat.    
 Pani J.Ptaszek poinformowała o planach związanych z wyposaŜeniem kaplicy na 
cmentarzu komunalnym w Zieleńcu w chłodnię i uznała, Ŝe w przypadku omówionym przez 
Panią sołtys nie powinno pobierać się opłat.  
 Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 
Uchwała nr IX/58/2007 stanowi załącznik nr 19 do protokołu.  
 
Głosowanie: 
  Za   - 15 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
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k) zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości 
 Treść projektu uchwały przedstawiła Pani J.Ptaszek, następnie Przewodniczący Rady 
zarządził nad nim głosowanie.  
Uchwała nr IX/59/2007 stanowi załącznik nr 20 do protokołu.  
 
Głosowanie: 
  Za   - 15 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 

l) wyraŜenia opinii dotyczącej zmiany przebiegu granic obrębów Zieleniec i 
Krogulna, gmina Pokój, polegającej na włączeniu działki 245/1, k.m. 2, obręb 
Krogulna w obszar obrębu Zieleniec k.m. 1 

 Treść projektu uchwały przedstawiła Pani J.Ptaszek, następnie Przewodniczący Rady 
zarządził nad nim głosowanie. 
Uchwała nr IX/60/2007 stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 
 
Głosowanie: 
  Za   - 15 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 

ł) wyraŜenia zgody na sprzedaŜ, w drodze przetargu, nieruchomości nr 740, 
k.m.3, połoŜonej we wsi Domaradz, KW nr 74423 

 Przewodniczący Rady przypomniał, Ŝe sprawę tę przedyskutowano na początku sesji, 
następnie zarządził głosowanie nad projektem uchwały.  
Uchwała nr IX/61/2007 stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 
 
Głosowanie: 
  Za   - 15 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 

m) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Zieleniec 

 Treść projektu uchwały przedstawił Przewodniczący Rady, następnie zarządził nad nim 
głosowanie. 
Uchwała nr IX/62/2007 stanowi załącznik nr 23 do protokołu.  
 
Głosowanie: 
  Za   - 15 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 

n) przystąpienia do zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego wsi 
Pokój 

 Treść projektu uchwały przedstawił Przewodniczący Rady, następnie zarządził nad 
głosowanie.  
Uchwała nr IX/63/2007 stanowi załącznik nr 24 do protokołu.  
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Głosowanie: 
  Za   - 15 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 

o) uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Pokój na lata 
2007-2010 

 Treść projektu uchwały przedstawił Przewodniczący Rady, następnie zarządził nad nim 
głosowanie. 
Uchwała nr IX/64/2007 stanowi załącznik nr 25 do protokołu.  
 
Głosowanie: 
  Za   - 15 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 

p) zaciągnięcia poŜyczki długoterminowej 
 Treść projektu uchwały przedstawiła Pani H.Grzegorczyk, pełniąca obowiązki Skarbnika 
Gminy.  
 Pani B.Zając, Wójt Gminy, wyjaśniła róŜnice między poŜyczką, a kredytem. 
 Następnie wobec braku pytań Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem 
uchwały.  
Uchwała nr IX/65/2007 stanowi załącznik nr 26 do protokołu.  

 
Głosowanie: 
  Za   - 15 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 

r)  zaciągnięcia kredytu długoterminowego 
 Treść projektu uchwały przedstawiła Pani H.Grzegorczyk. 
 Następnie wobec braku pytań Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem 
uchwały. 
Uchwała nr IX/66/2007 stanowi załącznik nr 27 do protokołu.  
 
Głosowanie:  

Za    - 15 głosów 
 Przeciw   - 0 
 Wstrzymujących się - 0 
 

s) zmiany budŜetu gminy na 2007 r. 
 Pani D.Gryl, Przewodnicząca Komisji BudŜetowej, przedstawiła pozytywna opinię 
Komisji o bieŜących zmianach w budŜecie gminy.  
 Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały.  
Uchwała nr IX/67/2007 stanowi załącznik nr 28 do protokołu.  
 
Głosowanie:  
  Za   - 15 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
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Ad.13 - zapytania i wnioski mieszkańców 
 Pani D.Czykieta, mieszkanka Zieleńca, powiedziała, Ŝe sprząta społecznie ok.13 grobów, 
którymi nikt się nie zajmuje i zapytała, czy w takiej sytuacji teŜ będzie zobowiązana do uiszczenia 
stosownej opłaty.  
 Pani J.Ptaszek stwierdziła, Ŝe odpowiedź zawiera §3 uchwały, który mówi, Ŝe: „Opłata za 
20 letni okres miejsca grzebalnego dla grobów istniejących w których ostatni pochówek miał 
miejsce w okresie 20 lat poprzedzających dzień wejścia w Ŝycie niniejszej uchwały ustala się w 
wysokości 50% kwoty określonej w § 1, płatnej do dnia 30 czerwca 2008 r.” 
 Pani J.Sowa, sołtys sołectwa Zieleniec, zwróciła uwagę na konieczność wyczyszczenia 
rowu, usytuowanego naprzeciwko posesji Pana Leśniańskiego. Później zwróciła uwagę na łąkę 
naleŜącą do Nadleśnictwa Kup, znajdującą się między posesjami Pana Leśniańskiego i Pana 
Kotyni, która takŜe wymaga uporządkowania. Następnie stwierdziła brak sznura przy dzwonie na 
cmentarzu w Zieleńcu i zapytała, czy klucz od furtki na cmentarzu mógłby znajdować się u 
sołtysa. Poprosiła takŜe o wykonanie kanalizacji burzowej w Zieleńcu – uliczka w kierunku 
śabińca.  
 Pani K.Piekarska, sołtys sołectwa Ładza, stwierdziła, iŜ zarośnięte pobocza przy 
ul.Powstańców w Ładzy przesłaniają światło z lamp przydroŜnych oraz zgłosiła potrzebę 
wysłania pism do właścicieli nieruchomości, na których panuje bałagan. Zwróciła ponadto uwagę 
na drzewo rosnące przy ul.Leśnej w Ładzy, które wymaga wycięcia.  
 Wiceprzewodniczący Rady dodał, Ŝe została juŜ wydana decyzja w sprawie wskazanego 
przez Panią sołtys drzewa.  
 Pani J.Ptaszek poinformowała, iŜ pisma do właścicieli nieruchomości zostały wysłane w 
czerwcu.  
 Pan A.Błaszczyk, mieszkaniec Siedlic, powiedział, iŜ dostał pismo w sprawie 
uporządkowania swojej posesji i przyznał, Ŝe poczuł się uraŜony jego treścią.  Później zapytał, 
czy ktokolwiek z Urzędu Gminy sprawdzał zasadność wysłania do niego tej korespondencji. 
 Pani J.Ptaszek wyjaśniła, iŜ lista osób została uzgodniona z Panią A.Urbiczek, sołtysem 
sołectwa Siedlice.  
 Pan A.Błaszczyk powiedział, Ŝe Pani sołtys nie kryła swojego zaskoczenia, kiedy 
powiedział jej o otrzymanym piśmie.  
 Pani A.Urbiczek stwierdziła, Ŝe zaistniała sytuacja jest wynikiem nieporozumienia i 
przeprosiła Pana A.Błaszczyka.  
 Pani J.Ptaszek dołączyła się do przeprosin.  
 Pani Wójt dodała, Ŝe pisma te były wysyłane przez pracowników Urzędu Gminy w 
związku z pielgrzymką, która miała przechodzić przez Siedlice.  
 Przewodniczący Rady takŜe przeprosił za zaistniałe nieporozumienie.  
 Pan W.Dereziński, zabierając głos, poinformował o sukcesach osiąganych przez 
zawodników klubu sportowego „Olimpia Pokój” i stwierdził, Ŝe  prowadzona przez niego druŜyna 
nie otrzymuje Ŝadnych środków z Urzędu Gminy.  
 Przewodniczący Rady zaproponował Panu Derezińskiemu spotkanie z udziałem z Pana 
Z.Wójcika, sołtysa sołectwa Pokój, którego data zostanie ustalona w terminie późniejszym. 
 
Ad.14 - wolne wnioski i oświadczenia radnych 
 Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, iŜ Gmina nie ma moŜliwości finansowania sportu 
wyczynowego.  
 Radny J.Balij zwrócił uwagę na ul.Wolności i ul.1-go Maja, przy torach, w Pokoju, 
których pobocza wymagają zabiegów pielęgnacyjnych.  
 Radny J.Jakubik przyznał, Ŝe w miejscowości Pokój teŜ jest duŜo zaniedbanych posesji i 
poinformował o wykaszaniu, razem z sołtysem z Pokoju, zarośniętych działek.  
 Pani Wójt stwierdziła, Ŝe coraz więcej mieszkańców zgłasza do Urzędu Gminy 
konieczność usunięcia gniazd szerszeni i poinformowała o konieczności zawiadomienia o tym 
fakcie Komendę Powiatową Państwowej StraŜy PoŜarnej w Namysłowie.  



 14 

 Pani J.Ptaszek powiedziała o zawodach poŜarniczych na szczeblu powiatowym , które w 
dniu 30.09.2007 r. odbędą się w Domaradzkiej Kuźni.  
 
 
Ad.15 – zakończenie sesji   
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy o godz.1920  zamknął IX 
sesję Rady Gminy Pokój.  
 
 
 
  
 
 
 
 
Protokołowała: 
 
ElŜbieta Kuklok  …………………….. 
 
 
 
 
 
 


