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Protokół nr XI/07 
z XI sesji Rady Gminy Pokój 

odbytej w dniu 26 listopada 2007 r. 
 
Obecni na posiedzeniu: J.Balij H.Kołodziej, D.Gryl, J.Jakubik, 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.  
 
Nieobecny usprawiedliwiony – E.Kania, 
 
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. Prezentacja przedstawicieli spółki „Ekowod” na temat stanu realizacji projektu 

zgłoszonego do dofinansowania ze środków funduszu „Spójności” 
6. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieŜących 
7. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady oraz działalności między sesjami, 
8. Interpelacje i zapytania radnych 
9. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) nadania Statutu gminnej instytucji kultury p.n. „Gminny Ośrodek Kultury w 
Pokoju” 

b) wprowadzenia zmian do Statutu gminnej instytucji kultury p.n. „Gminna Biblioteka 
Publiczna w Pokoju” 

c) Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 
d) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków na terenie Gminy Pokój 

e) nadania nazwy ulicy 
f) wydzielenia części lokali z zasobu mieszkaniowego gminy, które przeznacza się na 

wynajem jako lokale socjalne 
g) wyraŜenia zgody na uŜyczenie nieruchomości komunalnych Ochotniczym StraŜom 

PoŜarnym z terenu Gminy Pokój 
h) wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości, w drodze bezprzetargowej, 

Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe Gospodarstwo Rybackie 
Krogulna 

i) wyraŜenia zgody na sprzedaŜ, w drodze przetargu, nieruchomości połoŜonej we wsi 
Zieleniec, obręb Zieleniec, KW nr 67055 

j) określenia procedury uchwalania budŜetu Gminy oraz szczegółowości materiałów 
informacyjnych towarzyszących projektowi budŜetu 

k) ustalenia stawki opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Pokój oraz zwolnień 
od opłaty  od posiadania psów 

l) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień  w tym 
       podatku 
ł)    określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych  i zwolnień  
      w tym  podatku 
m) uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Pokój na lata 2007—

2010  
n) zmiany budŜetu gminy na 2007 r. 
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10. Zapytania i wnioski mieszkańców 
11. Wolne wnioski i oświadczenia radnych 
12. Zakończenie sesji 
 

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

 Posiedzenie Rady Gminy otworzył o godz.1500  Przewodniczący Rady Gminy, Pan Jacek 
Gosławski. 
Stwierdził, Ŝe w obradach bierze udział 14 radnych, co stanowi quorum niezbędne                               
do podejmowania prawomocnych uchwał. 
 Następnie przywitał Panią Wójt, sołtysów, przedstawicieli spółki „Ekowod” z Namysłowa 
– Pana A.Masiowskiego, Prezesa spółki oraz Pana R.Kanię, jego współpracownika,  dyrektorów 
placówek oświatowych, mieszkańców oraz pracowników Urzędu Gminy.  
 Później  Przewodniczący Rady 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.  
  Pani Wójt zawnioskowała o wykreślenie z pkt.9d porządku obrad  projektu uchwały w 
sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków 
na terenie Gminy Pokój i wprowadzenie w to miejsce projektu uchwały w sprawie  przeznaczenia 
do sprzedaŜy, w drodze przetargu, nieruchomości stanowiącej własność komunalną Gminy Pokój, 
składającej się z działek ewidencyjnych nr 1067/26 i 1068/26, k.m.2, KW nr 66127. 
 Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad wnioskiem Pani Wójt w 
sprawie dokonania zmian w porządku obrad. 
 
Głosowanie: 
  Za   - 14 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 
 W związku z wprowadzonymi zmianami porządek obrad XI sesji Rady Gminy Pokój 
przedstawiał się w sposób następujący: 

1. Otwarcie sesji  
2. Stwierdzenie prawomocności obrad 
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji 
4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady 
5. Prezentacja przedstawicieli spółki „Ekowod” na temat stanu realizacji projektu 

zgłoszonego do dofinansowania ze środków funduszu „Spójności” 
6. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieŜących 
7. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady oraz działalności między sesjami 
8. Interpelacje i zapytania radnych 
9. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a. nadania Statutu gminnej instytucji kultury p.n. „Gminny Ośrodek Kultury w 
Pokoju” 

b. wprowadzenia zmian do Statutu gminnej instytucji kultury p.n. „Gminna Biblioteka 
Publiczna w Pokoju” 
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c. Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 
d. przeznaczenia do sprzedaŜy, w drodze przetargu, nieruchomości stanowiącej 

własność komunalną Gminy Pokój, składającej się z działek ewidencyjnych nr 
1067/26 i 1068/26, k.m.2, KW nr 66127. 

e. nadania nazwy ulicy 
f. wydzielenia części lokali z zasobu mieszkaniowego gminy, które przeznacza się na 

wynajem jako lokale socjalne 
g. wyraŜenia zgody na uŜyczenie nieruchomości komunalnych Ochotniczym StraŜom 

PoŜarnym z terenu Gminy Pokój 
h. wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości, w drodze bezprzetargowej, 

Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe Gospodarstwo Rybackie 
Krogulna 

i. wyraŜenia zgody na sprzedaŜ, w drodze przetargu, nieruchomości połoŜonej we wsi 
Zieleniec, obręb Zieleniec, KW nr 67055 

j. określenia procedury uchwalania budŜetu Gminy oraz szczegółowości materiałów 
informacyjnych towarzyszących projektowi budŜetu 

k. ustalenia stawki opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Pokój oraz zwolnień 
od opłaty  od posiadania psów 

l. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień  w tym 
       podatku 
ł.  określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych  i zwolnień  
      w tym  podatku 
m. uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Pokój na lata 2007—

2010  
n.  zmiany budŜetu gminy na 2007 r. 

10. Zapytania i wnioski mieszkańców 
11. Wolne wnioski i oświadczenia radnych 
12. Zakończenie sesji 

 
Ad.5 - prezentacja przedstawicieli spółki „Ekowod” na temat stanu realizacji projektu  
 zgłoszonego do dofinansowania ze środków funduszu „Spójności” 
 Prezentację na temat inwestycji polegającej na  budowie kanalizacji na terenie wszystkich 
gmina naleŜących do Powiatu Namysłowskiego przedstawił Pan R.Kania, kierownik działu 
odpowiedzialnego w spółce „Ekowod” za realizację projektu „Spójność”. 
 Pan A.Masiowski poinformował o ilości dokumentacji niezbędnej do przygotowania 
inwestycji i ocenił koszt jej wytworzenia na ok. 1 mln złotych. Stwierdził, Ŝe utrzymanie 
oczyszczalni ścieków w Pokoju, ze względu na jej zły stan techniczny, na razie stoi pod znakiem 
zapytania i wyjaśnił, Ŝe kwestię tę rozstrzygnie ostateczne studium wykonalności. Dodał równieŜ, 
Ŝe projekt moŜe zostać dodatkowo zweryfikowany, w celu dostosowania inwestycji do moŜliwości 
finansowych.  
 Radny J.Kos zapytał o przewidywany termin rozpoczęcia prac budowlanych.  
 Pan R.Kania zwrócił uwagę na konieczność skompletowania całej dokumentacji i złoŜenia 
jej Komisji  Europejskiej. Stwierdził, Ŝe jeŜeli Komisja ta zatwierdzi projekt w IV kwartale 2008, 
wówczas ogłoszenie przetargów na pierwsze prace budowlane będzie  realne w I kwartale 2009 r.  
 Radny Z.Olejnik zapytał o skutki dokonania weryfikacji projektu.  
 Pan A.Masiowski wyjaśnił, iŜ końcowy kształt projektu zaleŜeć będzie od ostatecznego 
studium wykonalności. ZauwaŜył, Ŝe Gmina Pokój jest niewielką aglomeracją, połoŜoną na terenie 
Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Stwierdził, Ŝe warunki te wpłyną na okrojenie projektu.  
 Pan R.Kania dodał, Ŝe konsultanci będą badać moŜliwości finansowe w zaleŜności od 
ukształtowania terenu oraz rozmieszczenia budynków. Zapewnił, Ŝe radni będą mieli okazję 
zapoznać się z ich pracami.  
 Radna W.Piętka zapytała o moŜliwość ingerowania w zaproponowane rozwiązania.  
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 Pan A.Masiowski wyjaśnił, iŜ w grupie konsultantów znajdzie się przedstawiciel Gminy i 
za jego pośrednictwem będzie moŜna zgłaszać swoje uwagi.  
 Radny Z.Olejnik wyraził obawy o zakres dokonywanych weryfikacji i zapytał, czy nie 
będą one niekorzystne dla Gminy Pokój.  
 Pan A.Masiowski stwierdził, Ŝe największe zmiany mogą dotyczyć przysiółków, ale na 
razie trudno mówić o konkretnych rozwiązaniach.  
 Pan R.Kania wyjaśnił, iŜ ostateczne studium wykonalności musi zostać sporządzone 
zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej. 
 Przewodniczący Rady odniósł się do rozwiązania przewidującego likwidację oczyszczalni 
ścieków w Pokoju i przyznał, Ŝe moŜliwość ta zaniepokoiła go. Dla przykładu podał partnerską 
Gminę Hochspeyer z Niemiec, która dąŜyła do stworzenia gęstej sieci oczyszczalni w celu 
uniknięcia  konieczności pompowania ścieków na duŜe odległości.  
 Pan A.Masiowski przypomniał, iŜ likwidacja oczyszczalni ścieków w Pokoju na razie nie 
została przesądzona.  
 Radna W.Piętka zapytała, czy na początku zakładano skanalizowanie wszystkich 
miejscowości na terenie Gminy Pokój.  
 Pan R.Kania powiedział, Ŝe wszystkie miejscowości są ujęte w projekcie skanalizowania 
Gminy Pokój, oprócz jednej wsi, która nie wchodzi w skład  aglomeracji „Pokój”.  
 Wiceprzewodniczący Rady, Pan H.Kołodziej, zapytał o sprawę Ładzy i Krzywej Góry, 
które są zaopatrywane w wodę przez firmę „Prowod” z Dobrzenia Wielkiego. Zapytał, czy 
„Ekowod” korzysta z doświadczeń innych gmin, które zostały juŜ skanalizowane. Poprosił takŜe o 
bieŜące przekazywanie informacji o inwestycji.  
 Pan A.Masiowski zapewnił, Ŝe wszystkie sprawy waŜne dla mieszkańców będą z nimi 
konsultowane, dodał, Ŝe przejście z budową kanalizacji przez prywatny grunt będzie wymagać 
zgody jego właściciela.  
 Pan R.Kania powiedział, Ŝe Gmina Brzeg kończy realizację podobnego projektu.  
 Pani D.Czykieta zapytała, czy ze względu na najdalsze połoŜenie od Namysłowa opłata za 
ścieki w Gminie Pokój będzie najwyŜsza.  
 Pan A.Masiowski nie był w stanie zapewnić, Ŝe taka sytuacja nie będzie miała miejsca.  
 Pan W.Kociencki, sołtys sołectwa Zawiść, zauwaŜył, Ŝe koszty inwestycji ogółem wzrosły 
i zapytał, czy w związku z tym Gmina takŜe poniesie większe wydatki.  
 Pan R.Kania zauwaŜył, Ŝe Gmina pokrywa 25% kosztów i ta wielkość nie ulega zmianie.  
 Pan W.Kociencki, kontynuując swoją wypowiedź, zapytał o cenę kubika ścieków. 
 Pan R.Kania wyjaśnił, iŜ kwestie te dokładnie określi ostateczne studium wykonalności. 
 Pan A.Masiowski dodał, Ŝe najprawdopodobniej o konkretnych wartościach będzie moŜna 
rozmawiać w I połowie 2008 r.  
 Pan Z.Wójcik, sołtys sołectwa Pokój, zapytał dlaczego nie zaproszono na sesję Pana 
R.Wilczyńskiego, zajmującego się rozwojem wsi w ramach programu „Odnowa wsi”.  
 Pan A.Masiowski zauwaŜył, Ŝe projekt ten nie jest związany z „Odnową wsi”, ponadto cały 
czas trwają rozmowy z Urzędem Marszałkowskim, dodatkowo zaplanowano spotkanie z Panem 
Tuskiem z Woskowic, wybranym na posła w ostatnich wyborach parlamentarnych.  
 Przewodniczący Rady zaproponował, aby zaprosić Pana R.Wilczyńskiego na sesję w 
miesiącu styczniu, później zapytał o sprawę Stacji Uzdatniania Wody w Zieleńcu.  
 Pan A.Masiowski podkreślił, ze studium wykonalności wskaŜe ostateczne rozwiązania. 
Powiedział, Ŝe musi zapoznać się z danymi obrazującymi działalność Stacji i przy okazji 
zauwaŜył, Ŝe woda rozprowadzana na teren Gminy zawiera bardzo duŜo Ŝelaza. Powiedział, Ŝe 
poczynione zostaną starania zmierzające do pełnej automatyzacji SUW i zauwaŜył, Ŝe podobne 
rozwiązania w Namysłowie przyniosły oszczędności.  
 Radny Z.Olejnik zapytał o przepompownie ścieków.  
 Pan A.Masiowski poinformował, Ŝe planuje się aby w kaŜdej wsi powstała jedna 
przepompownia.  
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 Pan A.Pachulski, sołtys sołectwa Domaradz,  zapytał, czy spółka „Ekowod” planuje 
modernizację hydrantów.  
 Pan A.Masiowski nie potrafił jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, ale zapewnił, Ŝe 
będą czynione starania, aby w kaŜdej miejscowości działały 2-3 hydranty.  
 Pan A.Pachulski zapytał takŜe o moŜliwość wzrostu ceny wody.  
 Pan A.Masiowski poinformował, Ŝe cena wody wzrośnie o wartość amortyzacji oraz 
podatek od nieruchomości i zauwaŜył, Ŝe do tej pory koszty te nie były brane pod uwagę przy 
ustalaniu ceny wody.  
 Przewodniczący Rady podziękował przedstawicielom spółki „Ekowod” za przybycie na 
sesję i zarządził przerwę w obradach.  
 
Po przerwie.  

 
Ad.6 - informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach  
 bieŜących 
 Przewodniczący Rady przedstawił informacje na temat: 

� Spotkania roboczego, w dniu 06.11.2007 r., poświęconego projektowi budŜetu gminy na 
2008 r. 

� Udziału w obchodach Święta Niepodległości w dniu 11.11.2007 r.,  
� Reprezentowania Rady Gminy podczas konkursu recytatorskiego w Gminnym Ośrodku 

Kultury w dniu 13.11.2007 r.  
� Spotkania roboczego radnych w dniu 22.11.2007 r. dotyczącego spraw bieŜących.  

 
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił pisma, które wpłynęły do biura Rady Gminy: 

� Pismo Pana W.Derezińskiego, które zostało złoŜone na ręce Przewodniczącego 
Rady w trakcie sesji, stanowiące załącznik nr 2 do protokołu. Przewodniczący Rady 
poinformował, iŜ ze względu na brak moŜliwości zapoznania się z tym pismem o 
jego treści powiadomi na następnej sesji, 

� Informacja na temat bieŜącej działalności Związku Gmin Śląska Opolskiego, 
stanowiąca załącznik nr 3 do protokołu, 

� Pismo Pani E. Dobrowolskiej, stanowiące załącznik nr 4 do protokołu, będące 
prośbą o ustanowienie słuŜebności przejazdu do budynku połoŜonego za 
Ośrodkiem Zdrowia w Pokoju 

� Pismo Wojewody Opolskiego, stanowiące załącznik nr 5 do protokołu, będące 
analizą oświadczeń majątkowych złoŜonych przez Wójta i Przewodniczącego 
Rady,  

� Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej, stanowiąca załącznik nr 6 do 
protokołu, dotycząca uchwały nr X/71/2007 Rady Gminy Pokój z dnia 15 
października 2007 r. w sprawie określenia procedury uchwalania budŜetu Gminy 
oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi 
budŜetu,  

� Pismo Zarządu Województwa Opolskiego, stanowiące załącznik nr 7 do protokołu, 
w sprawie zaopiniowania projektu uchwały  Sejmiku  Województwa Opolskiego w 
sprawie wyłączenia ze struktury Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu Opieki 
Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Opolu Przyszpitalnej Przychodni 
Ginekologiczno-PołoŜniczej. Przewodniczący Rady wyjaśnił, iŜ zajęcie stanowiska 
w tej sprawie stanowi wymóg formalny. Dodał równieŜ, Ŝe brak decyzji ze strony 
Rady Gminy i Wójta nie wpłynie na ostateczne stanowisko Zarządu Województwa 
Opolskiego. Następnie zaproponował niepodejmowanie stanowiska w tej sprawie i 
zarządził głosowanie w powyŜszej sprawie.   
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 Głosowanie: 
   Za   - 14 głosów 
   Przeciw  - 0 
   Wstrzymujących się - 0 
� Rozstrzygnięcie Wojewody Opolskiego stwierdzające niewaŜność uchwały nr 

X/70/2007 Rady Gminy Pokój z dnia 15.10.2007 r. w sprawie wydzielenia części 
lokali z zasobu mieszkaniowego gminy, które przeznacza się na wynajem jako 
lokale socjalne, stanowiące załącznik nr 8 do protokołu,  

� Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego stwierdzające niewaŜność 
uchwały nr X/69/2007 Rady Gminy Pokój z dnia 15.10.2007 r. w sprawie zasad 
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, 
stanowiące załącznik nr 9 do protokołu, 

� Pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Opolu, w sprawie przeprowadzenia przez Radę 
Gminy wyborów uzupełniających ławników sądowych, stanowiące załącznik nr 10 
do protokołu,  

� Projekt budŜetu gminy Pokój na 2008 r. stanowiący załącznik nr 11 do protokołu,  
 

 Pani R.Stefan, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, poinformowała o posiedzeniu Komisji 
w dniu 22.10.2007 r. podczas którego dokonano przeglądu budynków po byłych szkołach 
podstawowych.  
 Pani D.Gryl, Przewodnicząca Komisji BudŜetowej, przedstawiła informację o posiedzeniu 
Komisji w dniu 20.10.2007 r. podczas którego zaopiniowano bieŜące zmiany w budŜecie.  

 
  Ad.7 - sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady oraz działalności między sesjami 

 Sprawozdanie z wykonania uchwał rady, stanowiące załącznik nr 12 do protokołu, 
przedstawiła Pani B.Zając, Wójt Gminy.  
 W dalszej kolejności Pani Wójt przedstawiła informacje na temat: 

• Pozyskiwania środków pozabudŜetowych,  
• Udziału w zebraniach wiejskich w Ładzy i w Pokoju,  
• Udziału w sesji Sejmiku Województwa Opolskiego,  
• Spotkania z Kuratorem Oświaty w sprawie środków na dokształcanie młodocianych 

pracowników,  
• Spotkania z Dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich na temat wykonania parkingu przy 

Szpitalu w Pokoju,  
• Uczestnictwa w targach „Pol-Eko” w Poznaniu,  
• Spotkania z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w sprawie zabytkowego parku w 

Pokoju,  
• Zaplanowanej na dzień 28.01.2008 r. licytacji tartaku w Pokoju,  
• Przekształcenia laboratorium w Pokoju w punkt przyjmowania materiału do badania,  
• Planowanych szczepień przeciwko sepsie,  
• Uroczystości zorganizowanej w Gminnym Ośrodku Kultury w Pokoju z okazji Dnia 

Pracownika Socjalnego, dnia 28.11.2007 r. 
• Przetargu na budynek po byłej szkole podstawowej w Zieleńcu, mającego się odbyć 

18.12.2007 r. 
  
 Następnie Pani J.Ptaszek, Zastępca Wójta, uzupełniając wypowiedź Pani Wójt 
poinformowała o: 

• moŜliwościach oznaczenia budynków po byłych szkołach podstawowych zawierających 
informacje o przeznaczeniu ich do sprzedaŜy,  

• dokonanym przeglądzie dachu na budynku byłej szkoły podstawowej w Zawiści podczas 
którego stwierdzono, iŜ remontu wymaga zarówno część dachu znajdująca się nad 
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mieszkaniem komunalnym oraz część  dachu połoŜona nad mieszkaniem prywatnym 
zajmowanym przez Pana W.Wilka,  

• przeznaczeniu do sprzedaŜy budynku po byłej szkole podstawowej w Zieleńcu wraz z 
działkami znajdującymi się za tą nieruchomością,  

• budowie wodociągu w Siedlicach,  
• remoncie dróg gminnych,  
• usunięcia nierówności przy ul.Wolności w Pokoju,  
• pracach przy oczyszczaniu rzeki Promnej w Domaradzkiej Kuźni, 
• pracach zleconych Zakładowi Gospodarki Komunalnej, 
• planowanych zabiegach pielęgnacyjnych na drzewach przy ul.1-go Maja w Pokoju, 
• przeglądzie hydrantów w Krogulnej i Zieleńcu,  
• rozpatrzonych wnioskach o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa i 

dokonanych wypłat rolnikom z tego tytułu,  
• zapewnieniach Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotyczących wpisania w I 

kwartale 2008 r. ronda w Pokoju do rejestru zabytków,  
• wykonanych prac melioracyjnych na terenie gminy,  

 
 Następnie Pani Wójt przypomniała, iŜ w dniu 12.11.2007 r. minął rok od wyborów 
samorządowych i przy tej okazji zostanie przygotowane sprawozdanie z rocznej działalności  
Wójta.  
 
Ad.8 - interpelacje i zapytania radnych 
 Radna W.Piętka odniosła się do sprawy przesunięcia w budŜecie gminy środków na zakup 
kamienia do remontu dróg gminnych. Powiedziała, Ŝe jej wątpliwości pojawiły się w związku z 
naprawą drogi wiodącej w kierunku miejscowości Świercowskie. Stwierdziła, Ŝe nie zauwaŜyła 
wyraźnych efektów prac remontowych i zapytała, czy w związku z takim stanem środki 
przeznaczone na kamień  nie marnują się. Następnie zwróciła uwagę na potrzebę doświetlenia wsi 
Kozuby oraz poruszyła sprawę potrzeby wywiezienia wyciętych krzewów z śabińca i z 
Domaradza. 
 Pani J.Ptaszek wyjaśniła, iŜ modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Pokój została 
rozłoŜona na okres dwóch lat.  
 Radny J.Jakubik zapytał o sprawę sprzedaŜy Ośrodka Zdrowia w Pokoju i drogi 
dojazdowej do budynku znajdującego się za nim.  
 Przewodniczący Rady zapowiedział, Ŝe temat ten zostanie poruszony przy podejmowaniu 
uchwały dotyczącej sprzedaŜy tej nieruchomości.  
 Radny J.Balij nawiązał do sprawy szczepień przeciwko sepsie. Zaapelował o dobranie 
odpowiedniej i sprawdzonej szczepionki. Stwierdził, Ŝe szczepionki sprowadzane juŜ wcześniej 
przez rodziców z Czech nie były zbyt dobre. 
 Pani Wójt zapewniła, Ŝe szczepionka będzie pochodziła ze sprawdzonego źródła.. Dodała, 
Ŝe rozmawiała juŜ na ten temat z Doktorem J.Sebastianem.  
 Radny Z.Olejnik zapytał o sprawę świetlicy wiejskiej w Zieleńcu.  
 Pani J.Ptaszek poinformowała o piśmie kierowanym przez Agencję Nieruchomości 
Rolnych Skarbu Państwa do spółki „Widawa”, a otrzymanym przez Urząd Gminy do wiadomości.  
 Radna E.Pawłowska zwróciła uwagę na gazetkę wydawaną przez Urząd Gminy. 
Stwierdziła, iŜ pojawia się w niej wiele błędów, w tym ortograficznych i interpunkcyjnych, 
dlatego teŜ dobrze byłoby, aby treść mająca ukazać się w tym miesięczniku była konsultowana z 
polonistami ze szkół. Następnie zapytała o moŜliwość oznakowania lub oświetlenia skrzyŜowania 
w Jagiennej, w miejscu w którym skręca się w kierunku Domaradza. Stwierdziła ponadto brak 
wyraźnego rozgraniczenia między poboczem, a asfaltem na drodze obok tartaku w Pokoju.  
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 Pani J.Ptaszek poinformowała, Ŝe Gminy nie stać na wykonanie dywanika asfaltowego na 
drodze w kierunku wsi Świercowskie i dlatego teŜ woŜony jest tam kamień. Dodała, Ŝe droga ta 
została przekazana do komunalizacji.  

 
Ad.9 - podjęcie uchwał w sprawach: 

a) nadania Statutu gminnej instytucji kultury p.n. „Gm inny Ośrodek Kultury w 
Pokoju” 

 Treść projektu uchwały przedstawiła Pani Z.Cioma, Sekretarz Gminy. Następnie 
Przewodniczący Rady zarządził nad nim głosowanie. Uchwała nr XI/75/2007 stanowi załącznik nr 
13 do protokołu.  
 
Głosowanie: 
  Za   - 14 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 

b) wprowadzenia zmian do Statutu gminnej instytucji kultury p.n. „Gminna 
Biblioteka Publiczna w Pokoju” 

 Treść projektu uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy. Następnie Przewodniczący Rady 
zarządził nad głosowanie. Uchwała nr XI/76/2007 stanowi załącznik nr 14 do protokołu.  
 
Głosowanie: 
  Za   - 14 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 

c) Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 
 Treść projektu uchwały przedstawiła Pani J.Ptaszek, Zastępca Wójta.  
 Przewodniczący Rady zwrócił uwagę na zapis §5 ust.2: „W przypadku, gdy Odbiorca nie 
usunie zagroŜenia pomimo wezwania ze strony Przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwo ma moŜe 
podjąć działania zmierzające do usunięcia zagroŜenia”. Stwierdził, iŜ nie moŜe jednocześnie 
istnieć zapis „ma, moŜe”.  
 Po krótkiej dyskusji i sugestii aplikanta radcowskiego, Pani J.Kuchczyńskiej, 
zadecydowano o pozostawieniu wyrazu „ma”. 
 W dalszej kolejności Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały 
wraz z wprowadzoną zmianą. Uchwała nr XI/77/2007 stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
 
Głosowanie: 
  Za   - 14 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 

d) przeznaczenia do sprzedaŜy, w drodze przetargu, nieruchomości stanowiącej 
własność komunalną Gminy Pokój, składającej się z działek ewidencyjnych nr 
1067/26 i 1068/26, k.m.2, KW nr 66127 

 Treść projektu uchwały przedstawiła Pani Wójt, dodała, iŜ podczas zebrania wiejskiego w 
Pokoju, mieszkańcy opowiedzieli się za sprzedaniem budynku ośrodka zdrowia.  Zapewniła, Ŝe w 
akcie n notarialnym znajdzie się zapis o słuŜebności drogi wiodącej do budynku mieszkalnego 
usytuowanego za budynkiem ośrodka.  
 Radna W.Piętka powiedziała o swoich wątpliwościach związanych ze sprzedaŜą tej 
nieruchomości. Stwierdziła, Ŝe sprzedaŜ ta moŜe doprowadzić do otwarcia w tym miejscu 
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prywatnej praktyki lekarskiej. Później zapytała o ilość osób uczestniczących w zebraniu wiejskim 
w Pokoju i zaproponowała, aby o zdanie zapytać takŜe pozostałych mieszkańców Gminy.  
 Radna R.Stefan zgodziła się z wypowiedzią radnej W.Piętki.  
 Radny J.Balij przytoczył przykład Szpitala w Kluczbroku, który takŜe został 
sprywatyzowany i uznał, Ŝe przekształcenie to okazało się korzystne zarówno dla samej placówki 
jak i dla pacjentów.  
 Pani Wójt uspakajając zauwaŜyła, Ŝe utrzymanie w tym miejscu praktyki lekarskiej 
gwarantuje plan zagospodarowania przestrzennego.  
 Przewodniczący Rady zapytał o moŜliwość ubiegania się o zwrot pieniędzy przez 
Starostwo Powiatowe w Namysłowie, po sfinalizowaniu tej sprzedaŜy.  
 Pani Wójt poinformowała o stanowisku Starosty, który zapewnił, Ŝe Gmina nie poniesie 
Ŝadnych konsekwencji po zbyciu tego obiektu.  
 Pani J.Kuchczyńska takŜe stanęła na stanowisku, Ŝe Gminie nic nie grozi w związku z tą 
sprzedaŜą.  
 Pani Wójt zauwaŜyła, iŜ lekarze pracujący w ośrodku zdrowia juŜ od 6 lat działają w 
ramach prywatnej praktyki lekarskiej. Odnosząc się do wypowiedzi radnej W.Piętki stwierdziła, iŜ 
pozostawienie tej nieruchomości na mieniu gminnym doprowadziłoby do konieczności 
przeprowadzania gruntownego remontu, a co za tym idzie, takŜe do podwyŜszenia czynszu.  Dla 
przykładu podała budynek byłego ośrodka zdrowia w Namysłowie, którego sprzedaŜ została 
zablokowana i obecnie nieruchomość ta niszczeje. 
 Pan W.Kociencki, sołtys sołectwa Zawiść, pozytywnie odniósł się do planowanej 
sprzedaŜy.  
 Pani D.Czykieta, mieszkanka Zieleńca, zapytała co stanie się w sytuacji, gdy obecnie 
działająca w ośrodku zdrowia praktyka lekarska odpadnie w przetargu nieograniczonym.  
 Pani Wójt stwierdziła, Ŝe wtedy mieszkańców Gminy będzie leczyć inna firma.  
 Wiceprzewodniczący Rady takŜe przychylił się do planowanej sprzedaŜy. Wyraził 
nadzieję, Ŝe rozwiązanie to wpłynie na poprawienie jakości świadczonych usług.  
 Przewodniczący Rady stwierdził, iŜ mieszkańcy Pokoju zostali powiadomieni o zebraniu 
wiejskim , dlatego teŜ kaŜdy miał okazję przyjść i zabrać głos na ten temat. Później wyraził swoją 
aprobatę dla tej sprzedaŜy. Następnie zarządził głosowanie nad projektem uchwały. Uchwała nr 
XI/89/2007 stanowi załącznik nr 16 do protokołu.  
 
Głosowanie: 
  Za   - 13 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 1 
 

e) nadania nazwy ulicy 
Treść projektu uchwały przedstawiła Pani Wójt, proponując nazwę „KRÓTKA” dla 

wskazanej uliczki.  
Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, iŜ nazewnictwo ulic powinno być związane z 

historią danej miejscowości. Przypomniał, iŜ w przeszłości w Pokoju przebywały róŜne znane 
osobistości i zapytał, czy nie byłoby warto wykorzystać tego faktu przy nadawaniu nazw ulicom.  

Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały, 
zawierającym propozycję Pani Wójt. Uchwała nr XI/78/2007 stanowi załącznik nr 17 do 
protokołu.  
 
Głosowanie: 
  Za   - 14 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
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f) wydzielenia części lokali z zasobu mieszkaniowego gminy, które przeznacza się 
na wynajem jako lokale socjalne 

Treść projektu uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy, następnie Przewodniczący Rady 
zarządził nad nim głosowanie. Uchwała nr XI/79/2007 stanowi załącznik nr 18 do protokołu.  
 
Głosowanie:  
  Za   - 14 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 

g) wyraŜenia zgody na uŜyczenie nieruchomości komunalnych Ochotniczym 
StraŜom PoŜarnym z terenu Gminy Pokój 

Treść projektu uchwały przedstawiła Zastępca Wójta, następnie Przewodniczący Rady 
zarządził nad nim głosowanie. Uchwała nr XI/80/2007 stanowi załącznik nr 19 do protokołu.  
 
Głosowanie: 
  Za   - 14 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 

h) wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości, w drodze bezprzetargowej, 
Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe Gospodarstwo 
Rybackie Krogulca 

Treść projektu uchwały przedstawiła Pani Wójt, następnie Przewodniczący Rady zarządził 
nad nim głosowanie. Uchwała nr XI/81/2007 stanowi załącznik nr 20 do protokołu.  
 
Głosowanie: 
  Za   - 14 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 

 
i) wyraŜenia zgody na sprzedaŜ, w drodze przetargu, nieruchomości połoŜonej 

we wsi Zieleniec, obręb Zieleniec, KW nr 67055 
Treść projektu uchwały przedstawiła Zastępca Wójta, następnie Przewodniczący Rady 

zarządził nad nim głosowanie. Uchwała nr XI/82/2007 stanowi załącznik nr 21 do protokołu.  
 
Głosowanie: 
  Za   - 14 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 

 
j)  określenia procedury uchwalania budŜetu Gminy oraz szczegółowości 

materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budŜetu 
Treść projektu uchwały przedstawił Pan M.Maryjowski, Skarbnik Gminy, następnie 

Przewodniczący Rady zarządził nad nim głosowanie. Uchwała nr XI/83/2007 stanowi załącznik nr 
22 do protokołu.  
 
Głosowanie: 
  Za   - 14 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
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k) ustalenia stawki opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Pokój oraz 
zwolnień od opłaty  od posiadania psów 

Treść projektu uchwały przedstawił Skarbnik Gminy, następnie Przewodniczący Rady 
zarządził nad nim głosowanie. Uchwała nr XI/84/2007 stanowi załącznik nr 23 do protokołu.  
 
Głosowanie: 
  Za   - 14 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 

 
l) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień  w tym 

podatku 
Treść projektu uchwały przedstawił Skarbnik Gminy, następnie Przewodniczący Rady 

zarządził nad nim głosowanie. Uchwała nr XI/85/2007 stanowi załącznik nr 24 do protokołu.  
 
Głosowanie: 
  Za   - 13 głosów 
  Przeciw  - 1 
  Wstrzymujących się - 0 

 
ł)    określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych  i zwolnień  
      w tym  podatku 

Treść projektu uchwały przedstawił Skarbnik Gminy, następnie Przewodniczący Rady 
zarządził nad nim głosowanie. Uchwała nr XI/86/2007 stanowi załącznik nr 25 do protokołu.  
 
Głosowanie: 
  Za   - 14 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 

 
m) uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Pokój na lata 

2007—2010  
Treść projektu uchwały przedstawił Skarbnik Gminy, następnie Przewodniczący Rady 

zarządził nad nim głosowanie. Uchwała nr XI/87/2007 stanowi załącznik nr 26 do protokołu.  
 
Głosowanie: 
  Za   - 14 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 

 
n) zmiany budŜetu gminy na 2007 r. 

Przewodnicząca Komisji BudŜetowej, Pani D.Gryl, przedstawiła pozytywną opinię Komisję na 
temat zmian w budŜecie, następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem 
uchwały. Uchwała nr XI/88/2007 stanowi załącznik nr 27 do protokołu.  

 
Głosowanie: 
  Za   - 14 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
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Ad.10 - zapytania i wnioski mieszkańców 
 Pani D.Czykieta, mieszkanka Zieleńca, poruszyła sprawę zajęć pozalekcyjnych z 
informatyki. Stwierdziła, iŜ brak nauczania tego przedmiotu w II klasie gimnazjum wpłynie 
ujemnie na wiedzę uczniów. ZauwaŜyła ponadto, iŜ sala komputerowa nie jest maksymalnie 
wykorzystana. Następnie zapytała o sprawę monitoringu w budynku Zespołu Szkół 
Gimnazjalnych oraz poruszyła sprawę dębów rosnących na przeznaczonych do sprzedaŜy 
działkach, znajdujących się za byłą szkołą w Zieleńcu.  
 Pan Z.Wójcik, sołtys sołectwa Pokój, odniósł się do planowanego przekształcenia 
laboratorium w Szpitala w Pokoju w punkt przyjęć materiałów do badania. Stwierdził, Ŝe oprócz 
mieszkańców Gminy, pacjenci Szpitala takŜe korzystają z usług świadczonych przez laboratorium.  
Następnie zawnioskował o ustawienie znaku „zakaz zatrzymywania się” przy ul. Namysłowskiej, 
na wysokości Szpitala. Powiedział, iŜ samochody parkujące w tym miejscu utrudniają widoczność 
i zagradzają wjazd na posesję Pani Bihun. 
 Pan W.Kociencki, sołtys sołectwa Zawiść, poinformował o remoncie dróg w Zawiści, 
następnie zapytał o moŜliwość zatrudnienia staŜysty do prowadzenia świetlicy wiejskiej w Zawiści 
oraz o wycinkę dwóch drzew obok przystanku. W dalszej kolejności poruszył sprawę Ośrodka 
Zdrowia w Dąbrówce Dolnej i poprosił o wytłumaczenie zwrotu „Centrum kształcenia na 
odległość”. 
 Pani A.Urbiczek, sołtys sołectwa Siedlice, zapytała, czy po zakończeniu budowy 
wodociągu w Siedlicach droga zostanie naprawiona oraz czy ustawione zostanie w Siedlicach 
zadaszenie dla dzieci dojeŜdŜających  do szkoły.  
 Pan W.Dereziński poinformował o sukcesach zawodników prowadzonego przez siebie 
klubu sportowego „Olimpia”. Zarzucił Pani Wójt faworyzowanie innych klubów działających na 
terenie Gminy, a takŜe nieprzekazywalnie środków pienięŜnych na działalność sportową 
„Olimpii”.  
 Pani Wójt wyjaśniła, Ŝe to nie Gmina, a Zrzeszenie Gminne LZS, po otrzymaniu dotacji od 
Gminy, decyduje o podziale pieniędzy na poszczególne kluby sportowe wchodzące w skład 
Stowarzyszenia. Powiedziała równieŜ, Ŝe poprosiła Pana W.Derezińskiego o dostarczenie wykazu 
zawodników, ale do tej pory  listy takiej nie otrzymała. Uznała wypowiedzi Pana W.Derezińskiego 
za obraźliwe i poinformowała o składaniu skarg przez niego do róŜnych instytucji.  
 Przewodniczący Rady poinformował o licznych spotkaniach z Panem W.Derezińskim, ale 
jak się okazało, nie przyniosły one Ŝadnego efektu, gdyŜ Ŝadne argumenty do niego nie trafiają. 
Przypomniał o skargach Pana W.Derezińskiego, rozpatrywanych w poprzedniej kadencji przez 
Komisję  Rewizyjną, które okazały się nieuzasadnione.  
 Pani J.Sowa, sołtys sołectwa Zieleniec, poprosiła o ustawienie w miejscowości Zieleniec 
pojemnika PCK na odzieŜ oraz o oznakowanie skrzyŜowania przy wjeździe w drogę wiodącą do 
Pana Kota. Następnie zwróciła uwagę na stwarzający zagroŜenie drut znajdujący się na chodniku 
przy wjeździe do Zieleńca od strony Pokoju, a takŜe na komin przy budynku po byłej cegielni.  
 Pani D.Czykieta przypomniała, iŜ sprawę kontenera na odzieŜ poruszała w poprzedniej 
kadencji i otrzymała odpowiedź, Ŝe Zieleniec jest zbyt małą miejscowością, aby kontener taki 
mógł zostać ustawiony.  
 Następnie Pani Wójt udzieliła odpowiedzi na zadane pytania: 

o zostanie wysłane pismo do Zarządu Dróg Wojewódzkich odnośnie oznakowania drogi w 
Zieleńcu,  

o rozpozna zgłoszoną sprawę zagraŜającego bezpieczeństwu drutu w Zieleńcu,  
o ubytki w drodze w Siedlicach zostaną uzupełnione kamieniem,  
o sprawa Ośrodka Zdrowia w Dąbrówce Dolnej zostanie rozpatrzona w przyszłym roku, 

spółka „WW-MED.” nie jest zainteresowana kupnem tej nieruchomości,  
o  wycięcie dębów rosnących na działkach za byłą szkołą w Zieleńcu uzaleŜnione jest od 

uzyskania stosownego zezwolenia, 
o zaproponowała spotkanie z sołtysami Lubnowa i Zawiści na temat dalszego 

funkcjonowania świetlic wiejskich i zatrudnienia w nich opiekunów.  
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Sekretarz Gminy przekazała deklarację Dyrektora Zespołu Szpitali w Kup, który zapewnił o 

utrzymaniu punktu poboru materiału do badania tak długo, jak długo będzie istniał Szpital w 
Pokoju.  
 Pani Wójt poinformowała, iŜ termin realizacji zadania polegającego na wyposaŜeniu 
budynku Gimnazjum w Pokoju w urządzenia monitorujące mija z dniem 31.12.2007 r.  
 Sekretarz Gminy uznała za nieuzasadniony wniosek o ustawienie znaku zakazującego 
zatrzymywanie się przy Szpitalu w Pokoju. Poinformowała równieŜ o przygotowywanym przez 
Urząd Gminy materiale (zbliŜonym do strategii), który będzie dotyczył problemów i 
funkcjonowania placówek oświatowych na terenie Gminy. 
 Pani J.Ptaszek stwierdziła, iŜ Dyrektor ZSG w Pokoju posiada środki na zajęcia 
pozalekcyjne z informatyki, wystarczy jedynie znaleźć osobę chętną, która te zajęcia poprowadzi. 
Powiedziała, Ŝe skontaktuje się z wyspecjalizowaną firmą w sprawie wycięcia drzew w Zawiści. 
Następnie omówiła program pod nazwą „Centra kształcenia na odległość” 
 

Ad.11 - wolne wnioski i oświadczenia radnych 
Radna W.Piętka zapytała o moŜliwość ustawienia znaku „zakaz wyprzedzania” przy wjeździe 

do Pokoju od strony Zieleńca.  
Pani Wójt wyjaśniła, iŜ wniosek ten powraca w kaŜdej kadencji i za kaŜdym razem jest on 

negatywnie opiniowany.  
 
Ad. 12 - zakończenie sesji 

 Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy o godz.1950  zamknął 
XI sesję Rady Gminy Pokój.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała: 
 
ElŜbieta Kuklok ………………….. 


