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Protokół nr XIV/08 
z XIV sesji Rady Gminy Pokój 

odbytej w dniu 28 stycznia 2008 r. 
 
Obecni na posiedzeniu: J.Balij, E.Kania, 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.  
 
Nieobecni usprawiedliwieni – H.Kołodziej,   
 
Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy – Jacek Gosławski 
 
Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji  
2. Stwierdzenie prawomocności obrad 
3. Przyjęcie protokołów:  

a) z XII sesji Rady Gminy Pokój odbytej w dniu 17.12.2007 r. 
b) z XIII sesji Rady Gminy Pokój odbytej w dniu 28.12.2007 r.  

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. Koncepcja zagospodarowania ronda i zabytkowego parku w Pokoju 
9. Zajęcie stanowiska przez Radę Gminy w sprawie skargi Pana W.Derezińskiego na 

działalność Wójta Gminy Pokój 
10. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) uchwalenia planu pracy Rady Gminy Pokój na 2008 r. 
b) zatwierdzenia planu pracy Komisji BudŜetowej Rady Gminy Pokój na 2008 r. 
c) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokój na 2008 r. 
d) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 r. 
e) ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe 

warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, 
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki 
obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 
zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 

f) wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Opolu 
g) ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróŜy dla sołtysów 
h) uchwalenia „ZałoŜeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i 

paliwa gazowe Gminy Pokój” 
i) uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Pokój na lata 

2008-2011 
j) zmiany budŜetu gminy na 2008 r.  

11. Zapytania i wnioski mieszkańców 
12. Wolne wnioski i oświadczenia radnych 
13. Zakończenie sesji 
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Ad.1-2 - otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad 
 Posiedzenie Rady Gminy otworzył o godz.1500  Przewodniczący Rady Gminy, Pan 
Jacek Gosławski. 
Stwierdził, Ŝe w obradach bierze udział 12 radnych, co stanowi quorum niezbędne                               
do podejmowania prawomocnych uchwał. 
 Następnie przywitał Panią Wójt, sołtysów, dyrektorów placówek oświatowych, 
mieszkańców, pracowników Urzędu Gminy oraz Panią N.Cegłę, mieszkankę Pokoju, 
przybyłą na sesję w związku z zaproszeniem władz Gminy Pokój przez Husiatyńską Radę 
Miejską do odbycia wizyty w  Gminie Husiatyn. 
 
Ad.3 – przyjęcie protokołów 
 a) z XII sesji Rady Gminy Pokój odbytej w dniu 17.12.2007 r. 
 Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do protokołu z XII sesji Rady Gminy Pokój 
odbytej w dniu 17.12.2007 r., ze względu na ich brak zarządził głosowanie w sprawie 
przyjęcia protokołu.  
 
Głosowanie: 
  Za   - 12 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 

b) z XIII sesji Rady Gminy Pokój odbytej w dniu 28.12.2007 r. 
  
Na salę narad weszli radni J.Jakubik i J.Balij, powiększając skład Rady Gminy do 14 osób.  
 
 Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do protokołu z XIII sesji Rady Gminy Pokój 
odbytej w dniu 28.12.2007 r., 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, radni przyjęli go bez 
uwag.  
 
Ad.5 - informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach  
 bieŜących 
 Na wstępie Przewodniczący Rady przedstawił treść pisma Husiatyńskiej Rady 
Miejskiej wystosowanego do władz Gminy Pokój, będącego zaproszeniem do odwiedzenia 
miejscowości Husiatyn, pismo stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  
 Później Wójt Gminy przedstawiła Panią N.Cegłę, informując o jej związkach z gminą 
Husiatyn. Następnie wyraziła chęć nawiązania współpracy partnerskiej z gminami 
połoŜonymi za wschodnią i południową granicą Polski.  
 W dalszej kolejności głos zabrała Pani N.Cegła przedstawiając informacje na temat 
gminy Husiatyn i powiatu w którym gmina ta jest połoŜona zwracając uwagę przede 
wszystkim na walory przyrodnicze tej okolicy. Udostępniła takŜe zebranym na sali narad 
ksiąŜki poświęcone gminie Husiatyn.  
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 Przewodniczący Rady zapytał o grupy społeczne, których współpraca partnerska 
miałaby dotyczyć.  
 Pani N.Cegła powiedziała, iŜ planuje się nawiązanie stosunków partnerskich w 
zakresie turystyki oraz między szkołami i lokalnymi przedsiębiorcami.  
 Radny J.Balij zauwaŜył, Ŝe do tej pory Gmina Pokój nie miała okazji współpracować z 
jakąkolwiek Gminą zza wschodniej granicy i uznał, Ŝe naleŜałoby wykorzystać tę szansę.  
 Przewodniczący Rady podziękował Pani N.Cegle za przybycie na sesję, następnie 
przedstawił informacje na temat: 

� udziału w spotkaniu konsultacyjnym na temat strategii rozwoju oświaty na terenie 
Gminy Pokój,  

� spotkania roboczego radnych w dniu 24.01.2008 r. poświęconego sprawom bieŜącym, 
� udziału w forum Przewodniczących Rad Gmin w dniu 25.01.2008 r., 

zorganizowanego przez Związek Gmin Śląska Opolskiego,  
� spotkania w dniu 25.01.2008 r. zespołu opiniującego kandydatów na ławników 

sądowych,  
 
W dalszej kolejności Przewodniczący Rady przedstawił pisma, które wpłynęły do biura 

Rady Gminy: 
• wniosek Wójta Gminy Pokój o wyraŜenie zgody na przełoŜenie terminu przyjęcia 

przez Radę Gminy Strategii Rozwoju Edukacji w Gminie Pokój na lata 2007-2013, 
stanowiący załącznik nr 3 do protokołu, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w 
sprawie przyjęcia tego wniosku. 

  
 Głosowanie: 
   Za   - 14 głosów 
   Przeciw  - 0 
   Wstrzymujących się - 0 
 
• pismo kierowane do Wojewody Opolskiego, stanowiące załącznik nr 4 do protokołu, 

w sprawie wskazania Pani Wójt jako kandydata na członka Rady Społecznej Zespołu 
Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych w Kup, Przewodniczący Rady 
zarządził głosowanie nad kandydaturą Pani Wójt. 

  
 Głosowanie: 
   Za   - 14 głosów 
   Przeciw  - 0 
   Wstrzymujących się - 0 
 
• uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, stanowiąca załącznik nr 5 do 

protokołu, w sprawie stwierdzenia niewaŜności zarządzenia nr 45/2007 Wójta Gminy 
Pokój z dnia 3 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany budŜetu gminy na 2007 r.,  

• uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, stanowiąca załącznik nr 6 do 
protokołu, w sprawie zbadania zgodności z prawem uchwały nr XI/86/2007 Rady 
Gminy Pokój z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku,  

• zaproszenie Burmistrza Miasta Kluczbork, stanowiące załącznik nr 7 do protokołu,  do 
udziału w V Mistrzostwach Województwa Opolskiego  Pracowników 
Samorządowych w Halowej Piłce NoŜnej,  
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• zaproszenie Związku Gmin Śląska Opolskiego, stanowiące załącznik nr 8 do 
protokołu, do udziału w bezpłatnym szkoleniu  na temat: „Polsko-Czeskie partnerstwo 
dla gospodarczej aktywizacji gmin”, 

• pismo Wojewody Opolskiego, stanowiące załącznik nr 9 do protokołu, w sprawie 
udzielenia informacji o terminie w jakim został przekazany Radzie Gminy wniosek 
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego o zatwierdzenie taryf na zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków,  

• pismo Wójta Gminy Pokój, stanowiące załącznik nr 10 do protokołu, w sprawie 
przedłoŜenia Radzie Gminy projektów kart inwentaryzacyjnych.  

 
Informacja Przewodniczących Komisji o sprawach bieŜących 
 
 Pani R.Stefan, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, poinformowała o dwóch 
spotkaniach Komisji w dniach 14 i 21 stycznia 2008 r.  podczas których rozpatrywano skargę 
Pana W.Derezińskiego na działalność Wójta Gminy Pokój.  
 Pani D.Gryl, Przewodnicząca Komisji BudŜetowej, poinformowała o spotkaniu 
Komisji w dniu 14.01.2008 r. podczas którego ustalono plan pracy na 2008 r. oraz 
zaopiniowano aktualne zmiany w budŜecie gminy.  
 
Ad.6 - sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady oraz działalności między sesjami 
 Przewodniczący Rady przypomniał, iŜ sprawozdanie z wykonania uchwał Rady 
Gminy, stanowiące załącznik nr 11 do protokołu, przekazane zostało radnym wraz z 
materiałami na sesję, później poprosił Panią Wójt o przedstawienie informacji o działalności 
między sesjami. 
 W pierwszej kolejności Pani Wójt przedstawiła Pana H.Pykę, zajmującego się od dnia 
01.01.2008 r. obsługą prawną Urzędu Gminy, następnie przedstawiła informacje na temat: 

o powołania Pani E.Ziemniak na kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Pokoju,  

o udziału w Powiatowej Radzie Zatrudnienia, 
o uczestnictwa w zebraniu wiejskim w Lubnowie, 
o spotkania noworocznego z sołtysami w dniu 04.01.2008 r.,  
o spotkań opłatkowych z lokalnymi przedsiębiorcami, księŜmi, straŜakami oraz 

przedstawicielami Caritas,  
o spotkania z młodzieŜą gimnazjalną,  
o udziału w walnym zebraniu OSP w Pokoju,  
o spotkania z radami pedagogicznymi i radami rodziców na temat strategii rozwoju 

oświaty na terenie Gminy Pokój,  
o planowanego uruchomienia w remizie OSP w Fałkowicach Centrum Kształcenia na 

Odległość,  
Na zakończenie swojej wypowiedzi poinformowała o zaplanowanym spotkaniu z 

Marszałek Karol oraz przygotowywanym II Forum Gospodarczym. Przy okazji powiedziała o 
braku zgody spółki „Widawa” na nieodpłatne przekazanie Gminie lokum w Zieleńcu, które 
planowano zaadoptować na świetlicę wiejską.  

 
Ad.7 - interpelacje i zapytania radnych 
 Radna W.Piętka zapytała, czy spółka „Ekowod” podała ceny za wywóz nieczystości 
stałych, następnie zapytała o status prawny drogi wiodącej do wsi Świercowskie i zwróciła 
uwagę na bardzo zły stan drogi w Kozubach, połoŜonej obok posesji Pani Wdowińskiej.  
 Radna R.Stefan zauwaŜyła, iŜ począwszy od lutego bezrobotni będą zobowiązani do 
comiesięcznego podpisywania list w Powiatowym Urzędzie Pracy w Namysłowie i zapytała o 
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moŜliwość przyjeŜdŜania do Pokoju pracownika PUP. Przypomniała, iŜ podobne rozwiązanie 
było stosowane do tej pory.  
 Radna J.Paluch zapytała o jednostkę odpowiedzialną za sprzątanie przystanków.  
 Radny J.Balij stwierdził, iŜ „Ekowod” ma wygórowane ceny, za przykład podał opłatę 
naliczoną za udroŜnienie rur kanalizacyjnych w Szkole w Pokoju. Następnie zwrócił uwagę 
na potrzebę poprawienia stanu drogi gminnej w Pokoju wiodącej do nieruchomości Pana 
Łytki, stwierdził takŜe, Ŝe lampa obok sklepu „Rol-Mer” w Pokoju przy ul.1-go Maja nie 
świeci.  
 Radny E.Kania zauwaŜył, Ŝe z chodnika po prawej stronie, przy wjeździe do 
miejscowości Zieleniec nikt nie korzysta i zapytał o moŜliwość dołoŜenia płytek 
chodnikowych do istniejącego juŜ chodnika po lewej stronie.  
 Radny Z.Olejnik zapytał, czy sprawa świetlicy wiejskiej w Zieleńcu została 
wstrzymana, zaproponował takŜe przeprowadzanie konsultacji społecznych przed 
dokonywaniem sprzedaŜy działek będących własnością Agencji Nieruchomości Rolnych 
Skarbu Państwa.  
 
Ad.8 - koncepcja zagospodarowania ronda i zabytkowego parku w Pokoju 
 Koncepcję zagospodarowania ronda i zabytkowego parku w Pokoju, stanowiącą 
załącznik nr 12 , przedstawiła Pani J.Ptaszek, Zastępca Wójta.  
 Następnie Przewodniczący Rady zarządził przerwę w obradach. 
 
Po przerwie.  
 
 Pan Z.Wójcik, sołtys sołectwa Pokój, stwierdził, iŜ większość mieszkańców nie 
zgadza się z nazwaniem ronda w Pokoju imieniem Jana Pawła II. Zapytał takŜe o organ 
odpowiedzialny za utrzymanie porządku na rondzie.  
 Przewodniczący Rady przypomniał, jak przed podjęciem uchwały w sprawie nazwania 
ronda w Pokoju zasięgano opinii zarówno mieszkańców,  księdza z Pokoju, radnych i 
wszystkie były pozytywne. Uznał, iŜ Rada Gminy nie będzie co rusz zmieniać decyzji w 
sprawie nazwania ronda.  
 Pani Wójt wyjaśniła, Ŝe utrzymanie  porządku na rondzie leŜy w gestii Urzędu Gminy.  
 Przewodniczący Rady zaproponował, aby sprawę tę dodatkowo przedyskutować na 
zebraniu wiejskim.  
 
 Salę narad opuściła radna D.Gryl, pomniejszając skład Rady Gminy do 13 osób 
 
Ad.9 - zajęcie stanowiska przez Radę Gminy w sprawie skargi Pana W.Derezińskiego na  
 działalność Wójta Gminy Pokój  
 Pani R.Stefan, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, poinformowała o dwóch 
spotkaniach Komisji podczas których rozpatrywano skargę Pana W.Derezińskiego na Wójta 
Gminy. Powiedziała takŜe o pismach wystosowanych do Pani Wójt z prośbą o 
ustosunkowanie się do przedstawionych w skardze zarzutów oraz do Pana Derezińskiego 
będącego wnioskiem o dostarczenie dokumentacji klubu. Następnie zaprezentowała 
wypracowane przez Komisję stanowisko.  
 Radny M.Kruczek powiedział o udziale w zebraniu Gminnego Zrzeszenia LZS, 
podczas którego dokonano podziału środków między działające na terenie Gminy kluby 
sportowe. Stwierdził, Ŝe obecny na tym spotkaniu Pan Derezinski na wszystko się zgadzał, 
jednak wraz z rozpoczęciem sezonu oskarŜał on wszystkich o przywłaszczenie sobie jemu 
naleŜnych pieniędzy.  
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 Przewodniczący Rady zapytał o moŜliwość uczestniczenia klubu „Olimpia” w 
podziale środków zarezerwowanych w budŜecie gminy na działalność sportową.  
 Radny M.Kruczek wyjaśnił, iŜ klub ten jest członkiem GZ LZS, jednak przed 
przystąpieniem do podziału środków wszyscy będą zobowiązani do przedłoŜenia stosownej 
dokumentacji.  
 W dalszej kolejności Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przedstawionym 
stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie skargi Pana W.Derezińskiego na działalność 
Wójta Gminy Pokój.  
 
Głosowanie: 
  Za   - 13 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 
Ad.10 - podjęcie uchwał w sprawach: 

a) uchwalenia planu pracy Rady Gminy Pokój na 2008 r. 
 Treść projektu uchwały przedstawił Przewodniczący Rady. 
 Radny K.Walek zawnioskował o dodanie w miesiącu lutym punktu: „Spotkanie z 
przedstawicielem Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych”. 
 Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały wraz ze 
zmianą uwzględniającą propozycję radnego K.Walka. Uchwała nr XIV/107/2008 stanowi 
załącznik nr 13 do protokołu.  
 
Głosowanie: 
  Za   - 13 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 

b) zatwierdzenia planu pracy Komisji BudŜetowej Rady Gminy Pokój na 
2008 r. 

 Treść projektu uchwały przedstawiła Pani W.Piętka, członek Komisji BudŜetowej. 
Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały.  
Uchwała Nr XIV/108/2008 stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
 
Głosowanie: 
  Za   - 13 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 

c) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokój na 
2008 r. 

 Treść projektu uchwały przedstawiła Pani R.Stefan, przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej. Następnie Przewodniczący Rady zarządził nad nim głosowanie. Uchwała Nr 
XIV/109/2008 stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
 
Głosowanie:  
  Za   - 13 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0  
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d) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 r. 

 Treść projektu uchwały przedstawił Pan A.Wójtowicz, przewodniczący Gminnej 
Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  
 Radna E.Pawłowska zapytała o miejsce przeprowadzania rozmów z osobami 
uzaleŜnionymi, członkami rodzin patologicznych lub osobami potrzebującymi pomocy.  
 Pani Wójt wyjaśniła, Ŝe obecnie do wskazanych przez radną celów jest 
wykorzystywane biuro Rady Gminy.  
 Następnie poruszono sprawę wysokości diet za posiedzenia dla członków GKRPA, 
ilości odbywanych posiedzeń, składu osobowego Komisji oraz zajęć pozalekcyjnych 
finansowanych przez Komisję. 
 Później Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały. Uchwała 
na XIV/110/2008 stanowi załącznik nr 16 do protokołu.  
 
Głosowanie: 
  Za   - 13 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 

e) ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe 
warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, 
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki 
obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 
doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 

 Treść projektu uchwały przedstawiła Pani Z.Cioma, Sekretarz Gminy, zwracając 
uwagę na dopełnienie formalnego obowiązku polegającego na uzgodnieniu treści Regulaminu 
ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli. Uchwała nr XIV/111/2008 stanowi 
załącznik nr 17 do protokołu. 
 
Głosowanie: 
  Za   - 13 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 

f) wyboru ławników do Sądu Okr ęgowego w Opolu 
 Na wstępie Przewodniczący Rady odczytał opinię zespołu powołanego do 
zaopiniowania kandydatury Pani J.Jędrysiak na ławnika do Sądu Okręgowego w Opolu. 
Następnie zaproponował powołanie Komisji Skrutacyjnej składającej się z czterech członków 
i zarządził głosowanie w tej sprawie.  
 
Głosowanie: 
  Za   - 13 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 
 W dalszej kolejności przystąpiono do zgłaszania kandydatur na członków Komisji 
Skrutacyjnej.  
Radna E.Pawłowska zgłosiła kandydaturę radnego Z.Olejnika, który wyraził zgodę.  
Radna J.Paluch zgłosiła kandydaturę radnego E.Kani, który wyraził zgodę. 
Radny J.Balij zgłosił kandydaturę radnej E.Pawłowskiej, która wyraziła zgodę. 
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Radny A.Szeląg zgłosił kandydaturę radnego K.Walka, który wyraził zgodę.  
 Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad zaproponowanym składem 
Komisji Skrutacyjnej.  
 
Głosowanie: 
  Za   - 13 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 
 Członkowie Komisji Skrutacyjnej wybrali spośród siebie na Przewodniczącego 
Komisji Pana Z.Olejnika.  
 Następnie Pan Z.Olejnik przedstawił zasady głosowania i rozdał radnym karty do 
głosowania. 
 Później przeprowadzono tajne głosowanie, w wyniku którego Pani J.Jędrysiak została 
wybrana na ławnika do Sądu Okręgowego w Opolu.  
 W dalszej kolejności Przewodniczący Rady zarządził glosowanie nad projektem 
uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Opolu. Uchwała nr 
XIV/112/2008 stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 
 
Głosowanie: 
  Za   - 13 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 

g) ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróŜy dla sołtysów 
 Treść projektu uchwały przedstawiła Pani Wójt, następnie Przewodniczący Rady 
zarządził nad nim głosowanie. Uchwała nr XIV/113/2008 stanowi załącznik nr 19 do 
protokołu. 
 
Głosowanie: 
  Za   - 13 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 

h) uchwalenia „ZałoŜeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i 
paliwa gazowe Gminy Pokój” 

 Treść projektu uchwały przedstawiła Pani J.Ptaszek, Zastępca Wójta, następnie 
Przewodniczący Rady zarządził nad nim głosowanie. Uchwała nr XIV/114/2008 stanowi 
załącznik nr 20 do protokołu.  
 
Głosowanie: 
  Za   - 13 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 

i) uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Pokój na lata 
2008-2011  

 Treść projektu uchwały przedstawił Pan M.Maryjowski, Skarbnik Gminy. Następnie 
Przewodniczący Rady zarządził nad nim głosowanie. Uchwała nr XIV/115/2008 stanowi 
załącznik nr 21 do protokołu. 
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Głosowanie: 
  Za   - 13 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 

j)  zmiany budŜetu gminy na 2008 r.  
 Pani W.Piętka, członek Komisji BudŜetowej, przedstawiła pozytywną opinię Komisji 
na temat wprowadzonych do budŜetu zmian. Z przykrością stwierdziła jednak, Ŝe Komisja nie 
ustosunkowała się do zmian wprowadzonych w budŜecie w okresie miedzy posiedzeniem 
Komisji, a sesją. 
 Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe Komisja BudŜetowa powinna opiniować 
wszystkie zmiany wprowadzane do budŜetu gminy i poprosił, aby podobne sytuacje nie miały 
miejsca w przyszłości.  
 Skarbnik Gminy omówił wprowadzone do budŜetu gminy zmiany, następnie 
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w 
budŜecie gminy na 2008 r. Uchwała nr XIV/116/2008 stanowi załącznik nr 22 do protokołu.  
 
Głosowanie: 
  Za   - 13 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
  
Ad.11 - zapytania i wnioski mieszkańców 
  Pan A.Pachulski, sołtys sołectwa Domaradz, poprosił o przesłanie pism w sprawie 
drogi do miejscowości Świercowskie takŜe radnym M.Kruczkowi, E.Pawłowskiej i W.Piętce. 
Przypomniał takŜe o firmie, która miała określić moŜliwości remontowe tej drogi i poprosił o 
udzielenie informacji na ten temat.  
 Pani J.Sowa, sołtys sołectwa Zieleniec, zauwaŜyła, Ŝe Zieleniec jako jedyne sołectwo 
nie posiada świetlicy wiejskiej.  
 Pani Wójt uznała za konieczne spotkanie się z przedstawicielami spółki „Widawa” w 
celu przekonania ich do udostępnienia lokum mogącego pełnić funkcje świetlicy.  
 Pan W.Kociencki poinformował o udziale w spotkaniu z Wojewodą Opolskim, 
poświęconego zakładaniu stowarzyszeń uprawnionych do pozyskiwania środków w ramach 
programu „Odnowa wsi”. ZauwaŜył ponadto, Ŝe do tej pory spółka „Ekowod” nie dostarczyła 
mieszkańcom ksiąŜeczek za wodę i poprosił o interwencję w tej sprawie. Poprosił ponadto o 
zobowiązanie mieszkańców do utrzymywania ładu i porządku na swoich posesjach. Później 
odniósł się do sposobu postępowania Pana W.Derezińskiego polegającego m.in. na 
oczernianiu władz gminy.  
 Pan Z.Wójcik, sołtys sołectwa Pokój,  uznał, Ŝe diety dla sołtysów są zbyt niskie. 
Później odniósł się do planowanych obchodów 100-lecia istnienia OSP w Pokoju oraz Parafii 
Katolickiej, stwierdził, Ŝe naleŜałoby powołać komitet organizacyjny odpowiedzialny za 
przygotowanie tej uroczystości. Zaproponował, aby sprawę braku świetlicy wiejskiej w 
Zieleńcu zgłosić Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Następnie, odnosząc się do sprawy 
Pana Derezińskiego, stwierdził, Ŝe naleŜałoby mu pomóc w spełnieniu formalnych warunków 
uprawniających go do otrzymania funduszy na działalność prowadzonego klubu sportowego.  
Później nawiązał do wypadku śmiertelnego przy ul.Opolskiej w Pokoju i stwierdził, Ŝe 
wyremontowanie tzw. „Ulicy Parkowej” w Pokoju mogłoby zapobiec podobnym tragediom.  
 Przewodniczący Rady powiedział o piwnicy w Szkole Podstawowej w Pokoju, którą 
moŜnaby zaadaptować na siłownię, w której mogłaby trenować młodzieŜ z naszej Gminy. 
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Stwierdził jednak, Ŝe ostateczną decyzję w tej sprawie naleŜałoby podjąć po zapoznaniu się z 
opinią specjalisty w zakresie budownictwa.  
 Pani D.Czykieta, mieszkanka Zieleńca, poruszyła temat odpłatności za worki do 
segregowania odpadów i uznała, Ŝe dodatkowe koszty zniechęcą mieszkańców do selekcji 
wytworzonych odpadów. Poinformowała takŜe o działającym w Świerczowie punkcie skupu 
plastików.  
 Pan W.Kociencki wyjaśnił, Ŝe opłata za worki będzie dotyczyć wszystkich, bez 
względu na to czy odpady będą segregowane, czy teŜ nie.  
 Pani J.Ptaszek, nawiązując do spotkania z sołtysami w dniu 04.01.2008 r., 
poinformowała o zaproponowanych przez poszczególnych odbiorców odpadów warunkach.  
 Pani Wójt zapewniła, Ŝe w sprawie drogi do Świercowskiego odpowiedź zostanie 
udzielona na piśmie. Odnośnie utrzymania porządku na posesjach zwróciła uwagę na 
obowiązującą uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Pokój, dodała, Ŝe o stwierdzonych nieprawidłowościach naleŜy zawiadamiać 
policje. Powiedziała, Ŝe sprawę braku ksiąŜeczek za wodę poruszy na spotkaniu z 
przedstawicielami spółki „Ekowod”. Odnosząc się do uroczystości zaplanowanych na 
czerwiec powiedziała, Ŝe obchody 100-lecia OSP w Pokoju oraz Parafii Katolickiej w Pokoju 
zostaną rozdzielone na czerwiec i wrzesień. Poinformowała takŜe o planach związanych z 
poprawieniem chodnika przy ul.Wojska Polskiego w Pokoju, zasugerowała ponadto 
wyremontowanie ul.Mariackiej i połoŜenie na niej dywanika asfaltowego. Zapewniła o 
działaniach Gminy zmierzających do poprawy bezpieczeństwa przy ul.Opolskiej w Pokoju. 
Na zakończenie swojej wypowiedzi stwierdziła, Ŝe nie da się wszystkiego zrobić w jednym 
czasie, dlatego teŜ naleŜy określić priorytety i realizować je w ustalonej kolejności.  
 
Ad.12 - wolne wnioski i oświadczenia radnych 
 Radny M.Kruczek poprosił, aby w piśmie dotyczącym drogi do Świercowskiego ująć 
koncepcję jej remontu oraz przybliŜony termin realizacji tego zadania.  
 Radny J.Balij poprosił o przygotowanie informacji o programach, w ramach których 
pisano wnioski z uwzględnieniem projektów, które zaakceptowano i odrzucono.  
 Pani Wójt zapewniła, Ŝe informacja ta zostanie przygotowana na piśmie na następną 
sesję.   
 Radny Z.Olejnik przypomniał o zamieszczeniu w gazetce gminnej informacji o cenach 
proponowanych za wywóz nieczystości stałych.  
 Radna B.Pawłowska zapytała o moŜliwość uporządkowania przejazdu kolejowego 
obok tartaku w Pokoju.  
 Pani Wójt poinformowała o moŜliwości wystosowania pisma do Zarządu Dróg 
Powiatowych, powiedziała przy okazji, Ŝe PKP nie wyraŜa zgody na jego likwidację.  
 Radny J.Jakubik zauwaŜył, Ŝe w Pokoju teŜ zdarzają się nieuporządkowane posesje.  
 
Ad.13 - zakończenie sesji 
 Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy o godz.1815  
zamknął XIV sesję Rady Gminy Pokój.  
 
 
  
 
Protokołowała: 
 
ElŜbieta Kuklok ……………….. 


