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Protokół nr XII/07 
z XII sesji Rady Gminy Pokój 

odbytej w dniu 17 grudnia 2007 r. 
 
Obecni na posiedzeniu: E.Kania, 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 – J.Balij 
 
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 Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach 

bieŜących 
6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady oraz działalności między sesjami, 
7. Interpelacje i zapytania radnych 
8. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Pokój 

b) przyjęcia Programu współpracy Gminy Pokój z organizacjami pozarządowymi 
na rok 2008 

c) ustalenia liczby punktów sprzedaŜy  napojów alkoholowych powyŜej 4,5% 
alkoholu, przeznaczonych do spoŜycia poza miejscem sprzedaŜy, jak i w 
miejscu sprzedaŜy na terenie Gminy Pokój,  

d) wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Pokój oraz rozstrzygania 
o dalszym postępowaniu z nimi 

e) zasad wynajmowania lokali uŜytkowych i garaŜy oraz ustalania stawek 
czynszu za lokale uŜytkowe i garaŜe znajdujące się w zasobie Gminy Pokój, 

f) zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 
Gminy Pokój,  

g) zmiany uchwały nr IX/59/2007 Rady Gminy Pokój z dnia 31 sierpnia 2007 r. 
w sprawie zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości,  

h) uchylenia uchwały Rady Gminy Pokój Nr IX/66/2007 z dnia 31 sierpnia 2007 
roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 

i) zmiany budŜetu gminy na 2007 r. 
9. Zapytania i wnioski mieszkańców 
10. Wolne wnioski i oświadczenia radnych 
11. 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. 
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Stwierdził, Ŝe w obradach bierze udział 14 radnych, co stanowi quorum niezbędne                               
do podejmowania prawomocnych uchwał. 
 Następnie przywitał Panią Wójt, sołtysów, 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 B.Zając, Wójt Gminy, zawnioskowała o wprowadzenie w pkt.8 porządku  obrad 
podpunktów:  
„a`” – podjęcie uchwały w sprawie Planu Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych i 
kanalizacyjnych na lata 2008-2010 dla Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych 
„Ekowod” sp. z o.o. ul.Mariańska 2, Namysłów – Gmina Pokój, 
„j” – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Szpitali Pulmonologicznych w Kup w celu realizacji programu 
zdrowotnego Szpitala w zakresie profilaktycznych szczepień dla dzieci. 
„k” – podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty od posiadania psów na terenie 
Gminy Pokój oraz zwolnień od opłaty od posiadania psów. 
 W dalszej kolejności Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad wnioskiem Pani 
Wójt. 
 
Głosowanie: 
  Za   - 14 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 
 W związku z wprowadzonymi zmianami porządek obrad XII 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. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach 

bieŜących 
6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady oraz działalności między sesjami, 
7. Interpelacje i zapytania radnych 
8. Podjęcie uchwał w sprawach: 

 a`. Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych 
  na lata 2008-2010 dla Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych  
  „Ekowod” sp. z o.o.  ul.Mariańska 2, Namysłów – Gmina Pokój, 

a. zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Pokój 
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b. przyjęcia Programu współpracy Gminy Pokój z organizacjami pozarządowymi 
na rok 2008 

c. ustalenia liczby punktów sprzedaŜy  napojów alkoholowych powyŜej 4,5% 
alkoholu, przeznaczonych do spoŜycia poza miejscem sprzedaŜy, jak i w 
miejscu sprzedaŜy na terenie Gminy Pokój,  

d. wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Pokój oraz rozstrzygania 
o dalszym postępowaniu z nimi 

e. zasad wynajmowania lokali uŜytkowych i garaŜy oraz ustalania stawek 
czynszu za lokale uŜytkowe i garaŜe znajdujące się w zasobie Gminy Pokój, 

f. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 
Gminy Pokój,  

g. zmiany uchwały nr IX/59/2007 Rady Gminy Pokój z dnia 31 sierpnia 2007 r. 
w sprawie zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości,  

h. uchylenia uchwały Rady Gminy Pokój Nr IX/66/2007 z dnia 31 sierpnia 2007 
roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 

i. zmiany budŜetu gminy na 2007 r. 
j. udzielenia pomocy rzeczowej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali 

Pulmonologicznych w Kup w celu realizacji programu zdrowotnego Szpitala w 
zakresie profilaktycznych szczepień dla dzieci. 

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

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

Ad.5 - informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach  
           bieŜących 
Przewodniczący Rady przedstawił informacje na temat: 

� Udziału w dniu 28.11.2007 r. w obchodach Dnia Pracownika Socjalnego,  
� Udziału w spotkaniu w dniu 29.11.2007 r. z przedstawicielami spółki „Ekowod” w 

sprawie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  i zbiorowe odprowadzanie ścieków 
na terenie Gminy Pokój, 

� Uczestnictwa w dniu 08.12.2007 r. w Wigilii zorganizowanej przez Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Pokoju dla osób samotnych i starszych. 

 
 Wyraził ponadto swoje uznanie dla Dyrekcji Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Pokoju 
za pomysł zorganizowania I Powiatowego Dyktanda z Języka Angielskiego oraz dla 
Skarbnika Gminy i Zastępcy Wójta za odwiedzenie placówek oświatowych, i obdarowanie 
dzieci słodyczami z okazji Mikołaja.  
 
 Następnie przedstawił pisma, które wpłynęły do biura Rady Gminy: 

• Informacja Związku Gmin Śląska Opolskiego nt listu Zarządu Związku z dnia 
07.12.2007 r. dotyczącego postulowanych zmian w prawie oświatowym i w 
finansowaniu oświaty, pismo stanowi załącznik nr 2 do protokołu,   

• Pismo kierowane do Pani D.Czykiety, będące odpowiedzią Wójta Gminy na zapytanie 
dotyczące zajęć pozalekcyjnych oraz zajęć dydaktycznych z informatyki w Zespole 
Szkół Gimnazjalnych w Pokoju, pismo stanowi załącznik nr 3 do protokołu,  

• Pismo Pana W.Derezińskiego, będące skargą na działalność Wójta Gminy Pokój, 
Przewodniczący Rady zawnioskował o jego rozpatrzenie przez Komisję Rewizyjną i 
zapytał radnych o uwagi na ten temat. Radni zgodzili się z propozycją 
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Przewodniczącego Rady i uznali, Ŝe skargę powinna zbadać Komisja Rewizyjna. 
Przewodniczący Rady, zgodnie z podjętą decyzją, poinformował Pana 
W.Derezińskiego, Ŝe spotkanie Komisji Rewizyjnej w sprawie jego skargi odbędzie 
się w styczniu 2008 r., skarga stanowi załącznik nr 4 do protokołu,  

• Pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, będące opinią na temat projektu 
budŜetu gminy na 2008 r.,  

• Pismo Wojewody Opolskiego, stanowiące załącznik nr 5 do protokołu, będące prośbą 
o podanie informacji, czy ulica, której nadano nazwę uchwałą nr XI/78/2007 Rady 
Gminy Pokój z dnia 26 listopada 2007 r. stanowi własność Gminy. 

 
 Pani D.Gryl, Przewodnicząca Komisji BudŜetowej, poinformowała o spotkaniu 
Komisji w dniu 10.12.2007 r. na którym zaopiniowano uchwały w sprawach: Planu Rozwoju 
i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2008-2010 dla Zakładu 
Wodociągów i Usług Komunalnych „Ekowod” sp. z o.o.  ul.Mariańska 2, Namysłów – Gmina 
Pokój, zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie 
ścieków oraz zasad wynajmowania lokali uŜytkowych i garaŜy oraz stawek czynszu. 
Zaopiniowano takŜe aktualne zmiany w budŜecie gminy.  
 Pani R.Stefan, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, poinformowała o spotkaniu 
Komisji w dniu 13.12.2007 r. na którym dokonano podsumowania pracy za 2007 r. oraz 
ustalono plan pracy na 2008 r. 
 
 Pan J.Zimoch, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Pokoju, zaprosił wszystkich 
obecnych na sali narad do udziału w I Wieczorze Kolęd zorganizowanym przez pracowników 
GOK.  
 
Ad.6 - sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady oraz działalności między sesjami, 
 Informacja Wójta Gminy z wykonania uchwał rady podjętych na sesji w dniu 
26.11.2007 r. stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  
 W dalszej kolejności Pani Wójt przedstawiła informacje na temat: 

o Otrzymanej dotacji na realizację programu „Uczeń na wsi”,  
o Środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Opolu na przeprowadzenie inwentaryzacji drzewostanu w 
zabytkowym parku w Pokoju,  

o Budowy wodociągu Krogulna-Siedlice,  
o Planowanego szczepienia dzieci z terenu gminy Pokój przeciwko sepsie,  
o Udziału w zebraniu wiejskim w Domaradzu,  
o Uczestnictwa w posiedzeniu Zarządu Gminnego OSP,  
o Obchodów Dnia Pracownika Socjalnego,  
o Udziału w Wigilii zorganizowanej dla osób samotnych i starszych,  
o I Powiatowego Dyktanda z Języka Angielskiego zorganizowanego przez Zespół Szkół 

Gimnazjalnych.  
 
 W dalszej kolejności Przewodniczący Rady odczytał Ŝyczenia Starosty 
Namysłowskiego z okazji Świat BoŜego Narodzenia, które nadeszły w trakcie trwania sesji.  
Ad.7 - interpelacje i zapytania radnych 
 Pan H.Kołodziej odniósł się do sposobu, w jaki firma „Remondis” informowała 
mieszkańców o planowanej od 2008 r. zmianie cen za świadczone usługi. Stwierdził, Ŝe 
zawiadomienia te były umieszczane w płotach posesji, a powinny zostać osobiście doręczone 
mieszkańcom.  
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 Pani J.Ptaszek, Zastępca Wójta, poinformowała, Ŝe przedstawiciele firmy „Remondis” 
do tej pory nie kontaktowali się z Urzędem Gminy, a informacje  o zmianie cen oraz o 
zasadach odbioru odpadów uzyskano  z ulotki wydanej przez tę firmę. Dodała, Ŝe Gmina od 
nowego roku zmieni  odbiorcę odpadów i usługi w tym zakresie świadczyć będzie firma 
„Ekowod” z Namysłowa.  
 Radny J.Kos poruszył sprawę dokonywania płatności za wodę i zapytał, czy 
zobowiązania te będzie moŜna regulować u wyznaczonych inkasentów.  
 Pani Wójt poinformowała, Ŝe ksiąŜeczki za wodę będą docierać do mieszkańców za 
pośrednictwem pracowników „Ekowodu”, u których będzie takŜe istniała moŜliwość 
uregulowania zapłaty.  
 Radna E.Pawłowska zapytała o konsekwencje wynikające z braku segregowania 
odpadów w gospodarstwach domowych oraz czy w związku z segregacją zróŜnicowaniu 
ulegną ceny za odbiór odpadów.  
 Pani J.Ptaszek wyjaśniła, Ŝe kaŜdy z mieszkańców będzie miał indywidualne konto w 
firmie „Remondis”, na którym będzie odnotowywany fakt segregowania odpadów. Trudno 
było jej odpowiedzieć na pytanie dotyczące konsekwencji za niesegregowanie odpadów. 
Dodała, Ŝe zlecono dzielnicowemu skontrolowanie posesji, na których stwierdzono brak 
kubłów na odpady.  
 Radna W.Piętka zauwaŜyła, Ŝe firma „Remondis” nie odbiera posegregowanych 
odpadów w ustalonych terminach.  
 Pan W.Kociencki zaproponował, aby Urząd Gminy pomógł mieszkańcom w doborze 
solidnego odbiorcy odpadów.  
 Pani J.Ptaszek powiedziała, Ŝe dopilnuje, aby firmy zajmujące się wywozem odpadów 
przedstawiły swoje oferty, następnie informacja ta zostanie przekazana sołtysom na spotkaniu 
noworocznym z Panią Wójt.  
 Przewodniczący Rady zapytał o moŜliwość zakupienia ok.30 szt. stolików do 
Gminnego Ośrodka Kultury w Pokoju oraz remont parkietu, obejmujący jego cyklinowanie i 
lakierowanie. 
  Pani Wójt poinformowała o planowanym zakupie stolików do świetlicy wiejskiej w 
Krogulnej. Powiedziała takŜe o nierozstrzygniętym projekcie „Wioska internetowa”, w 
ramach którego będzie moŜna uzyskać niezbędne wyposaŜenie.  
 Radna B.Pawłowska podziękowała za wysłanie pism do Zarządu Dróg Powiatowych 
w sprawie zgłoszonych przez nią na poprzedniej sesji interpelacji. Zwróciła takŜe uwagę na 
zalegającą po kaŜdych opadach wodę przy wyjeździe z ul. Nowy Świat w Pokoju na 
ul.Namysłowską.  
 Pani Wójt zapewniła, Ŝe sprawa ta zostanie zgłoszona zarządcy drogi.  
 
Ad.8 - podjęcie uchwał w sprawach: 
 
 a`. Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i   
  Kanalizacyjnych na lata 2008-2010 dla Zakładu Wodociągów i Usług  
  Komunalnych „Ekowod” sp. z o.o.  ul.Mariańska 2, Namysłów – Gmina  
  Pokój, 
 Treść projektu uchwały przedstawiła Pani J.Ptaszek.  
 Pani D.Gryl, Przewodnicząca Komisji BudŜetowej, poinformowała o pozytywnej 
opinii Komisji na temat przedstawionego projektu uchwały.  
 Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 
Uchwała Nr XII/90/2007 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.  
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Głosowanie: 
  Za   - 14 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 

a. zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Pokój 

 Treść projektu uchwały przedstawiła Pani Wójt, następnie Przewodniczący Rady 
zarządził nad nim głosowanie. Uchwała Nr XII/91/2007 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.  
 
Głosowanie: 
  Za   - 14 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 

b. przyj ęcia Programu współpracy Gminy Pokój z organizacjami 
pozarządowymi na rok 2008 

 Treść projektu uchwały przedstawiła Pani J.Ptaszek, następnie Przewodniczący Rady 
zarządził nad nim głosowanie. Uchwała Nr XII/92/2007 stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 
Głosowanie:  
  Za   - 14 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 

c. ustalenia liczby punktów sprzedaŜy  napojów alkoholowych powyŜej 4,5% 
alkoholu, przeznaczonych do spoŜycia poza miejscem sprzedaŜy, jak i w 
miejscu sprzedaŜy na terenie Gminy Pokój,  

 Treść projektu uchwały przedstawiła Pani Wójt, następnie Przewodniczący Rady 
zarządził nad nim głosowanie. Uchwała Nr XII/93/2007 stanowi załącznik nr 10 do 
protokołu. 
 
Głosowanie: 
  Za   - 14 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 

d. wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Pokój oraz 
rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi 

 Treść projektu uchwały przedstawiła Pani J.Ptaszek, poinformowała takŜe o 
wymaganych przepisami prawa opiniach.  
 Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 
Uchwała nr XII/94/2007 stanowi załącznik 11 do protokołu.  
 
Głosowanie: 
  Za   - 14 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
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e. zasad wynajmowania lokali uŜytkowych i garaŜy oraz ustalania stawek 
czynszu za lokale uŜytkowe i garaŜe znajdujące się w zasobie Gminy 
Pokój, 

 Treść projektu uchwały przedstawiła Pani Wójt. 
 Pani D.Gryl, Przewodnicząca Komisji BudŜetowej, przedstawiła opinię Komisji do 
projektu uchwały.  
 W związku z dyskusją, jaka wywiązała się nad projektem uchwały w kwestii 
dotyczącej zbyt wygórowanej stawki zaproponowanej za wynajęcie sali z zapleczem 
kuchennym, sal konferencyjnych i stołówek oraz brakiem moŜliwości rozwiązania tego sporu 
Pani Wójt zawnioskowała o przesunięcie tej uchwały na następną sesję.  
 Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad wnioskiem Pani Wójt.  
 
Głosowanie: 
  Za   - 14 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 

f. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 
Gminy Pokój,  

 Treść projektu uchwały przedstawiła Pani J.Ptaszek, następnie Przewodniczący Rady 
zarządził nad nim głosowanie. Uchwała Nr XII/95/2007 stanowi załącznik nr 12 do 
protokołu.  
 
Głosowanie: 
  Za   - 14 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 

g. zmiany uchwały nr IX/59/2007 Rady Gminy Pokój z dnia 31 sierpnia 2007 
r. w sprawie zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości,  

 Treść projektu uchwały przedstawiła Pani Wójt, następnie Przewodniczący Rady 
zarządził nad nim głosowanie. Uchwała nr XII/96/2007 stanowi załącznik nr 13 do protokołu.  
 
Głosowanie: 
  Za   - 14 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 

h. uchylenia uchwały Rady Gminy Pokój Nr IX/66/2007 z dnia 31 sierpnia 
2007 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 

 Treść projektu uchwały przedstawił Pan M.Maryjowski, Skarbnik Gminy, następnie 
Przewodniczący Rady zarządził nad nim głosowanie. Uchwała nr XII/97/2007 stanowi 
załącznik nr 14 do protokołu.  
 
Głosowanie: 
  Za   - 14 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
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i. zmiany budŜetu gminy na 2007 r. 
 Treść projektu uchwały przedstawił Skarbnik Gminy. 
 Pani D.Gryl, Przewodnicząca Komisji BudŜetowej, przedstawiła pozytywna opinię na 
temat budŜetu.  
 
 W związku z przybyciem na sesję Pana R.Wilczyńskiego, Wojewody Opolskiego i 
Pana M.Wójciaka, Dyrektora Zespołu Szpitali Pulmonologicznych w Kup Przewodniczący 
Rady postanowił o przejściu, poza porządkiem obrad, do dyskusji z obecnymi na sesji 
gośćmi.  
 Na wstępie Pani Wójt wraz z Przewodniczącym Rady wręczyli Panu 
R.Wilczyńskiemu list gratulacyjny oraz wiązankę kwiatów w związku z powołaniem go na 
stanowisko Wojewody Opolskiego.  
 Wojewoda podziękował za zaproszenie na sesję, następnie wypowiedział się na temat 
Stobrawskiego Parku Krajobrazowego w Ładzy. Zapewnił, Ŝe będzie dąŜył, przy 
współudziale dyrektora Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych, do stworzenia w Ładzy 
miejsca szczególnego, promującego miejscowe walory przyrodnicze.  
 Pan M.Wójciak powiedział o moŜliwości realizowania przez Gminę programów 
zdrowotnych. Następnie poinformował o zawieszeniu decyzji w sprawie likwidacji 
laboratorium w Szpitalu w Pokoju oraz zwrócił uwagę na pogarszającą się sytuację finansową 
tej placówki. Zwrócił uwagę na potrzebę ograniczenia ilości miejsc noclegowych w Szpitalu, 
w związku ze zmianą przepisów. Wyjaśnił przy okazji, Ŝe Narodowy Fundusz Zdrowia 
pokrywa koszty rehabilitacji, nie finansuje natomiast noclegów i wyŜywienia. ZauwaŜył przy 
okazji potrzebę stworzenia w Pokoju prywatnej bazy noclegowej. Stwierdził, Ŝe Szpital w 
Pokoju powinien funkcjonować na wzór „czegoś” pomiędzy sanatorium, a uzdrowiskiem.  
 Pan Z.Wójcik, sołtys sołectwa Pokój, złoŜył Panu R.Wilczyńskiemu gratulacje w 
związku z powołaniem go na stanowisko Wojewody Opolskiego. Poprosił takŜe o szczególny 
nadzór nad realizacją projektu zakładającego skanalizowanie Gminy Pokój. Następnie 
przypomniał o wizytach w Pokoju Pani Rurynkiewicz, byłej Marszałek Województwa 
Opolskiego. Powiedział, Ŝe jej obietnice sprowadzały się do utrzymania Szpitala w Pokoju 
oraz do wykonania audytu. Stwierdził, Ŝe kaŜdy dyrektor przedstawia inne dane dotyczące 
placówki w Pokoju. Opowiedział, Ŝe za pozostawieniem laboratorium w Pokoju.  
 Pan  M.Wójciak powiedział, Ŝe nie ma wiedzy na temat wspomnianego przez Pana 
Wójcika audytu. ZauwaŜył ponadto, Ŝe placówki o takim profilu działalności jak Szpital w 
Pokoju nie mają obowiązku posiadania laboratorium.  
 Wojewoda zapewnił, Ŝe sołtysi stanowią dla niego bardzo waŜna grupę społeczną i 
zaprosił ich na spotkanie opłatkowe do Krasowic. Następnie wyjaśnił, Ŝe wszelkie sprawy 
związane z budową kanalizacji są regulowane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i ze 
strony Rządu RP nie naleŜy spodziewać się Ŝadnych zagroŜeń. Później stwierdził, Ŝe 
mieszkańcy Gminy Pokój nieufnie podchodzą do planów związanych ze Szpitalem w Pokoju 
oraz do informacji przedstawianych na jego temat i zaproponował, aby Gmina zgłosiła 
kandydaturę swojego przedstawiciela do Rady Społecznej Szpitala.  
 Pan Z Wójcik zwrócił uwagę na potrzebę wybudowania chodnika przy ul.Opolskiej w 
Pokoju i poprosił Wojewodę o wsparcie w tej sprawie.  
 Wojewoda wyjaśnił, Ŝe zadanie to naleŜy do Marszałka Województwa Opolskiego.  
 Pan M.Wójciak, jako radny Rady Miejskiej w Namysłowie, zapytał, czy radni 
zainteresowali się cenami wody i ścieków, jakie będą obowiązywać po przystąpieniu do 
projektu „Spójność”. 
 Przewodniczący Rady wyraził nadzieję, Ŝe duŜa liczba uŜytkowników zapobiegnie 
zbyt duŜemu wzrostowi cen.  
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 Pan W.Kociencki, sołtys sołectwa Zawiść, poruszył sprawę braku moŜliwości 
podłączenia się w Zawiści do neostrady i poprosił Wojewodę o pomoc i interwencję w 
Telekomunikacji.  
 Wojewoda poinformował o infostradzie, dzięki której internet będzie dostępny w 
kaŜdym miejscu na terenie województwa. Powiedział, Ŝe działanie to umoŜliwi podjęcie 
rozmów z operatorami komercyjnymi. Poprosił o informację, gdyby działania te takŜe nie 
przyniosły zamierzonego efektu.  
 Radna W.Piętka zapytała o wynik finansowy Zespołu Szpitali Pulmonologicznych w 
Kup.  
 Pan M.Wójciak powiedział, Ŝe wynik ten jest dodatni, ale zaznaczył, Ŝe Szpital w Kup 
generuje zyski, natomiast Szpital w Pokoju straty.  
 Na zakończenie dyskusji Przewodniczący Rady podziękował Wojewodzie oraz Panu 
M.Wójciakowi za przybycie na sesję i przeszedł do dalszej realizacji pkt 8i porządku obrad 
zarządzając głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany budŜetu gminy na 2007 r. 
Uchwała Nr XII/98/2007 stanowi załącznik nr 15 do protokołu.  
 
Głosowanie: 
  Za   - 14 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 

j. udzielenia pomocy rzeczowej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Szpitali Pulmonologicznych w Kup w celu realizacji programu 
zdrowotnego Szpitala w zakresie profilaktycznych szczepień dla dzieci 

Treść projektu uchwały przedstawiła Pani Z.Cioma, Sekretarz Gminy. 
Pan M.Wójciak zasugerował zmianę w tytule projektu uchwały oraz w §1 ust.1 

polegającą na dodaniu zapisu: „w celu realizacji programu zdrowotnego Szpitala w zakresie 
profilaktycznych szczepień dla dzieci”. 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały wraz z 
zaproponowaną przez Pana M.Wójciaka zmianą. Uchwała nr XII/99/2007 stanowi załącznik 
nr 16 do protokołu.  

 
Głosowanie: 
  Za   - 14 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 

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

Treść projektu uchwały przedstawiła Pani Wójt.  
Następnie zaproponowano, aby zwiększyć kwotę wskazanego w projekcie uchwały 

inkasa z 10% na 20%. 
W dalszej kolejności Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem 

uchwały wraz z zaproponowaną zmianą wysokości inkasa. Uchwała nr XII/100/2007 stanowi 
załącznik nr 17 do protokołu.  
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Głosowanie: 
  Za   - 14 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 
Ad.9 - zapytania i wnioski mieszkańców 
  Pan W.Kociencki poinformował o zorganizowanym w Zawiści wieczorze kolęd. 
Następnie odniósł się do projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali 
uŜytkowych i garaŜy oraz ustalania stawek czynszu za lokale uŜytkowe i garaŜe znajdujące 
się w zasobie Gminy Pokój. ZauwaŜył, Ŝe przy remoncie świetlicy wiejskiej w Zawiści 
pomagało wielu mieszkańców zarówno Zawiści, jak i Kopaliny. Dodał, Ŝe niektórzy 
mieszkańcy przekazywali niezbędne sprzęty, ktoś ofiarował nawet piec elektryczny. Później 
stwierdził, Ŝe niezręcznie będzie mu pobierać opłaty od tych osób.  
 Pani J.Ptaszek zwróciła uwagę na zapis w projekcie uchwały, który zakłada 
zwolnienia dla organizacji pozarządowych. Przyznała, Ŝe projekt tej uchwały wymaga 
przedyskutowania. 
 Pan Z.Wójcik poprosił o dopilnowanie sprawy związanej z wyznaczeniem kandydata 
do Rady Społecznej Szpitala w Pokoju.  
 Pani K.Piekarska zapytała, czy zostanie rozpowszechniona informacja o podjętej 
uchwale w sprawie podatku od posiadania psów.  
 Pani J.Ptaszek powiedziała, Ŝe stosowne ogłoszenie zostanie rozpowszechnione przy 
okazji wpłacania przez mieszkańców podatku od nieruchomości.  
 Pani Wójt złoŜyła wszystkim zebranym na sali Ŝyczenia z okazji nadchodzących Świąt 
BoŜego Narodzenia. 
 Przewodniczący Rady dołączył się do Ŝyczeń Pani Wójt.  
 
Ad. - zakończenie sesji 

Przewodniczący Rady, wobec zrealizowania porządku obrad, o godz.1820 zamknął XII 
sesję Rady Gminy Pokój.  
 
 
 
 

 
 
 
 

Protokołowała: 
 
ElŜbieta Kuklok ……………………. 
 


