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Protokół nr XVI/08 
z XVI sesji Rady Gminy Pokój 

odbytej w dniu 28 marca 2008 r. 
 
Obecni na posiedzeniu: J.Balij, E.Kania, D.Gryl, J.Jakubik, H.Kołodziej,  J.Kos, M.Kruczek, 
      Z.Olejnik, J.Paluch, E.Pawłowska, W.Piętka, R.Stefan, K.Walek,  
        zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu.  
 
Nieobecni usprawiedliwieni –A.Szeląg, 
 
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. BieŜąca sytuacja finansowa i plany inwestycyjne na lata następne Zespołu Szpitali 

Pulmonologiczno-Rehabilitacyjnych w Kup, ze szczególnym uwzględnieniem szpitala 
w Pokoju. 

6. Analiza stanu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpoŜarowej oraz zagroŜeń poŜarowych 
na terenie Gminy Pokój 

7. Informacja Komendanta Powiatowego Policji na temat bezpieczeństwa publicznego 
na terenie Gminy Pokój 

8. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach 
bieŜących 

9. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady oraz działalności między sesjami 
10. Interpelacje i zapytania radnych 
11. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) nadania Statutu dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju 
b) przystąpienia Gminy Pokój do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

„Stobrawski Zielony Szlak” w charakterze członka zwyczajnego 
c) zmiany budŜetu gminy na 2008 r.  

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

 
Ad.1-2 - otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad 
 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 Zastępcą Głównej Księgowej 
Panią S.Cebulą, a takŜe Pana W.Augustynka, Komendanta Powiatowego Policji. Później 
przywitał Panią Wójt, sołtysów, dyrektorów placówek oświatowych, mieszkańców oraz 
pracowników Urzędu Gminy. 
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Ad.3 - przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji 
 Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do protokołu z XV sesji Rady Gminy Pokój 
odbytej w dniu 25.02.2008 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, nie zgłoszono do niego 
Ŝadnych uwag.   
 Następnie Przewodniczący Rady wraz z Panią B.Zając, Wójtem Gminy, wręczyli listy 
gratulacyjne oraz wiązanki kwiatów Pani T. Wójtowicz, kończącej sprawowanie funkcji 
Dyrektora Publicznego Przedszkola w Pokoju oraz Pani K.Wuczkowskiej rozpoczynającej 
pracę na tym stanowisku.  

 
Ad.5 - bieŜąca sytuacja finansowa i plany inwestycyjne na lata następne Zespołu Szpitali  
           Pulmonologiczno-Rehabilitacyjnych w Kup, ze szczególnym uwzględnieniem     
           szpitala w Pokoju. 
 Pan M.Wójciak zabierając głos poinformował o bieŜącej sytuacji Szpitala w Pokoju 
zwracając uwagę: na wynik finansowy osiągany przez tę placówkę i porównał go do wyników 
osiąganych w latach poprzednich, strukturę zatrudnienia, kontrakt podpisany z Narodowym 
Funduszem Zdrowia. Powiedział takŜe o planach inwestycyjnych i przypomniał o 
inwestycjach juŜ zrealizowanych. W dalszej kolejności poinformował o mającym się 
rozpocząć procesie odpubliczniania szpitali i związaną z tym likwidacją Szpitali w Pokoju i 
Kup. Przyznał, Ŝe zmiany te odbędą się kosztem pracowników administracyjnych, dodał, Ŝe 
mieszkańcy korzystający z usług obu Szpitali zostaną powiadomieni o zamiarze ich 
zlikwidowania. 
 Radny Z.Olejnik zapytał o szpitale  niepubliczne i ich kondycję finansową.  
 Pan M.Wójciak poinformował o dwóch szpitalach niepublicznych działających na 
terenie województwa opolskiego, w Prudniku i w Kluczborku. ZauwaŜył, Ŝe placówka w 
Kluczborku osiąga dodatni wynik finansowy.  
 Przewodniczący Rady zapytał o przyczynę wykazywanych przez Szpital w Pokoju 
strat.  
 Pan M.Wójciak stwierdził, Ŝe wskazana przez Przewodniczącego Rady sytuacja 
wynika m.in. z niekorzystnego finansowania usług medycznych przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia, niewykorzystanego potencjału kriokomory oraz z braku moŜliwości reklamowania 
prowadzonej działalności przez jednostki o charakterze publicznym. Wyraził nadzieję, Ŝe 
zmiany organizacyjne wpłyną na wyniki finansowe osiągane przez Szpital w Pokoju.  
 Przewodniczący Rady podziękował Panu M.Wójciakowi za przybycie na sesję.  
 Następnie w związku z nieobecnością na sesji Komendanta Powiatowego Państwowej 
StraŜy PoŜarnej Przewodniczący Rady przeszedł do realizacji pkt. 7 porządku obrad.  
 
Ad.7 - informacja Komendanta Powiatowego Policji na temat bezpieczeństwa  
 publicznego na terenie Gminy Pokój 
 Pan W.Augustynek, Komendant Powiatowy Policji w Namysłowie - omówił 
sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie oraz dokonał oceny 
sytuacji kryminalno-porządkowej i stanu zagroŜenia na terenie powiatu namysłowskiego w 
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2007 r., stanowiące załącznik nr 2 do protokołu. Dodatkowo poinformował o planach 
związanych z uruchomieniem posterunku policji w Pokoju i wyraził ubolewanie nad 
niezadowalającą  sytuacją kadrową (zbyt mała liczba etatów w stosunku do potrzeb całego 
powiatu). 
 Przewodniczący Rady wyraził nadzieję, iŜ plany związane z utworzeniem posterunku 
policji w Pokoju zostaną zrealizowane.  
 Radny J.Kos zawnioskował o dokonywanie kontroli radarowych takŜe przy drogach 
bocznych, a nie tylko przy głównych trasach wiodących przez teren gminy.   
 Pan W.Augustynek wyjaśnił, iŜ policjanci coraz częściej kontrolują zachowania 
kierowców właśnie przy drogach bocznych. Wyjaśnił, iŜ obecnie prowadzi rozmowy z Panią 
Wójt w sprawie uruchomienia posterunku policji w Pokoju.  
 Przewodniczący Rady przywitał przybyłego na sesję Pana K.Gacka, Komendanta 
Powiatowego Państwowej StraŜy PoŜarnej.  
 Wiceprzewodniczący Rady poruszył problem wypalania traw i poprosił o 
przeprowadzenie kampanii informacyjnej polegającej na przekazaniu mieszkańcom 
informacji o skutkach z tym związanych.  
 Pan W.Kociencki, sołtys sołectwa Zawiść, poprosił o interwencję w sprawie ubytków 
na drogach oraz nieuzasadnionego ograniczenia szybkości do 40 km/h w Jagiennej.  
 Pan W.Augustynek poinformował o procedurze związanej z udokumentowaniem 
uszkodzenia samochodu na drodze. Poinformował takŜe o dokonywanych przeglądach dróg i 
wnioskach przekazywanych ich zarządcom.  
 Radny J.Balij zauwaŜył, iŜ policja odnotowuje bardzo wysoki wskaźnik zatrzymań 
nietrzeźwych kierowców i stwierdził, Ŝe najczęściej zatrzymywani są rowerzyści po tzw. 
„jednym piwie”.  
 Pan W.Augustynek zauwaŜył, Ŝe nietrzeźwi kierowcy stanowią plagę na drogach i 
zaprzeczył stwierdzeniu, jakoby policjanci specjalnie zatrzymywali rowerzystów.  
 Następnie Przewodniczący Rady podziękował Panu W.Augustynkowi za przybycie na 
sesję.  

 
Ad.6 - analiza stanu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpoŜarowej oraz zagroŜeń  
 poŜarowych na terenie Gminy Pokój 
 Pan K.Gacek omówił ocenę stanu bezpieczeństwa Gmin Powiatu Namysłowskiego w 
zakresie ochrony przeciwpoŜarowej za 2007 r., stanowiącą załącznik nr 3 do protokołu. 
Dodatkowo poinformował o zamiarze zakupienia wozu bojowego dla OSP Pokój i 
pozytywnie wypowiedział się o działalności jednostek OSP działających na terenie gminy. 
 Radna W.Piętka poprosiła o wyjaśnienie kwestii ujemnych punktów zdobytych przez 
Gminę Pokój w wyniku przeglądu jednostek OSP.  
 Pan K.Gacek wyjaśnił, iŜ w jednostkach dokonywane są kontrole i wszelkie 
uchybienia skutkują przyznaniem punktów ujemnych. Dodał, Ŝe informacja o wynikach 
kontroli za kaŜdym razem przekazywana jest do Urzędu Gminy.  
 Radna R.Stefan zapytała o instytucję właściwą do przyjęcia zgłoszenia o powalonym 
na drogę drzewie.  
 Pan K.Gacek powiedział, Ŝe zgodnie z prawem informację tę naleŜy przekazać 
zarządcy drogi, aby jednak uniknąć zagroŜenia, sprawy tego typu naleŜy zgłaszać Komendzie 
Powiatowej PSP lub jednostkom OSP.  
 Następnie Przewodniczący Rady podziękował Panu K.Gackowi za przybycie na sesję i 
zarządził przerwę w obradach.  
 
 Salę narad opuścił Wiceprzewodniczący Rady pomniejszając skład rady do 13 osób.  
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Po przerwie.  
Ad.8 - informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach  
 bieŜących 
Przewodniczący Rady przedstawił informacje na temat: 

� Udziału w konferencji, w dniu 18.03.2008 r.,  zorganizowanej przez Związek Gmin 
Śląska Opolskiego na temat: "Osiągnięcia opolskich samorządów w zakresie 
aktywizacji gospodarczej. Wymiana informacji i doświadczeń. Podsumowanie 
projektu"  

� Szkolenia dla radnych i dyrektorów placówek oświatowych, w dniu 27.03.2008 r. 
przeprowadzonego przez Prezesa Zarządu Związku Gmin Śląska Opolskiego, Pana 
Cz.Tomalika,  

� Osiągnięć uzyskanych przez uczniów Zespołu Szkół Gimnazjalnych w konkursach i 
olimpiadach przedmiotowych, 

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

� Pozytywna opinia Opolskiego Kuratora Oświaty w sprawie przekształcenia Publicznej 
Szkoły Podstawowej im.J.Kani w Domaradzu, stanowiąca załącznik nr 4 do 
protokołu,  

� Sprawozdanie z wykonania budŜetu Gminy Pokój, stanowiące załącznik nr 5 do 
protokołu,  

� Pisma złoŜone przez mieszkańców Pokoju: Pana T.Bitnera, Panią W.Drapiewską, 
Pana J.Łuczyńskiego, Pana J.śurowskiego, będące wnioskami o dokonanie zmian w 
planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Pokój, pisma stanowią 
załącznik nr 6 do protokołu.  

 Pani W.Drapiewska stwierdziła brak w Pokoju działek umoŜliwiających prowadzenie  
 działalności gospodarczej. 
 Pani Wójt zapewniła, iŜ procedura zmiany planu zostanie uruchomiona i zauwaŜyła, 
 Ŝe jest to  zadanie długotrwałe, mogące trwać kilka miesięcy.  
 

 Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad uwzględnieniem złoŜonych 
wniosków i rozpoczęciem procedury mającej na celu dokonanie zmiany w planie 
zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój.  
 
Głosowanie: 
  Za   - 13 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 
Informacja Przewodniczących Komisji o sprawach bieŜących.   
 
 Pani D.Gryl, Przewodnicząca Komisji BudŜetowej, poinformowała o posiedzeniu 
Komisji w dniu 27.03.2008 r. na którym dokonano analizy sprawozdania z wykonania 
budŜetu za 2007 r. oraz zaopiniowano bieŜące zmiany w budŜecie. 
 Pani R.Stefan, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, poinformowała o posiedzeniu 
Komisji w dniu 27.03.2008 r., na którym przeanalizowano sprawozdanie z wykonania 
budŜetu gminy za 2007 r. oraz sporządzono wniosek w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy 
absolutorium.   
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Ad.9 - sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady oraz działalności między sesjami 
 Pani B.Zając, Wójt Gminy, przedstawiła sprawozdanie z wykonania uchwał Rady 
Gminy, stanowiące załącznik nr 7 do protokołu. Później przedstawiła informacje na temat: 

� Spotkania z Panem K.Kurowskim z Pracowni Projektowej w sprawie oświetlenia przy 
ul.Opolskiej w Pokoju,  

� Spotkania z dyrektorem Energii-Pro na temat wymiany oświetlenia drogowego,  
� Wizyty w Wicekonsulacie Republiki Federalnej Niemiec w Opolu poświęconej 

finansowaniu Festiwalu Muzyki Webera,  
� Udziału w spotkaniu z Marszałkiem Województwa Panem J.Sebestą i Wojewodą 

Opolskim Panem R.Wilczyńskim poświęconemu składaniu wniosków w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego, Wojewoda poinformował takŜe o planach 
związanych z utworzeniem ogrodu botanicznego na terenie zabytkowego parku w 
Pokoju.  

� Udziału, wraz z Przewodniczącym Rady, w konferencji zorganizowanej przez 
Związek Gmin Śląska Opolskiego,  

� Spotkania z Komendantem Wojewódzkim OHP oraz Komendantem Głównym na 
temat funkcjonowania OHP w Dąbrówce Dolnej,  

� Pobytu w Warszawie i wizytach w Ministerstwie Sportu oraz Ministerstwie 
Środowiska, 

� Zainstalowanego sprzętu komputerowego w Centrach Informacyjnych w Pokoju i w 
Fałkowicach,  

� Planowanego zakupu wozu bojowego dla OSP w Pokoju,  
� Ogłoszonych rokowań na sprzedaŜ budynku po byłej szkole podstawowej w Zieleńcu,  
� Spotkania z Komendantem Powiatowym Policji podczas którego ustalono zasady 

współpracy oraz omówiono moŜliwość utworzenia w Pokoju posterunku policji,  
� Mającej się odbyć w dniu 06.05.2008 r. wizytacji byłej zlewni mleka w Pokoju.  

 
Ad.10 - interpelacje i zapytania radnych 
 Radny J.Kos stwierdził, iŜ odbywanie się w jednym dniu zajęć z języków 
niemieckiego oraz angielskiego w Szkole Podstawowej w Domaradzu sprawia problem, 
szczególnie dzieciom w niŜszych klasach szkoły podstawowej i poprosił o zmianę tej sytuacji.  
 Pani J.Ziółek, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Domaradzu, wyjaśniła, iŜ wskazana 
przez radnego sytuacja  została juŜ skorygowana. 
 Następnie radny J.Kos zapytał o kostkę znajdującą się na terenie Tartaku w Pokoju, a 
stanowiącą własność Gminy.  
 Pani Wójt powiedziała, Ŝe Pan Olszewski, dotychczasowy właściciel Tartaku, domaga 
się pieniędzy za udostępnienie części placu, na którym złoŜono tę kostkę. 
 Pani J.Ptaszek, Zastępca Wójta, dodała, iŜ kostka została zmagazynowana w Tartaku 
bez jakichkolwiek umów, czy protokołów przekazania. Poinformowała, Ŝe właściciel zakładu 
jest jednocześnie jego likwidatorem.  
 Radna R.Stefan zapytała o pomoc przy wypełnianiu wniosków o płatności 
bezpośrednie z Unii Europejskiej.  
 Pani Wójt poinformowała, iŜ podobnie jak w latach poprzednich, pomocy takiej 
udzielać będzie Pani W.Baran w remizie OSP w Pokoju.  
 Radna E.Pawłowska zgłosiła brak znaków poziomych na wyremontowanej 
ul.Powstańców w Ładzy.  Zapytała takŜe o sprawę przejazdu kolejowego w Pokoju.  
 Pani Wójt poinformowała, iŜ Zarząd Dróg Wojewódzkich planuje wykonać wskazane 
przez radną znaki w kwietniu.  
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 Pani J.Ptaszek powiedziała o pismach wysłanych do Działu Nieruchomości PKP we 
Wrocławiu. Stwierdziła, Ŝe jest to instytucja niezaleŜna od Urzędu Gminy i tylko od niej 
zaleŜy, czy przejazd kolejowy zostanie wyremontowany.  
 Radny J.Jakubik stwierdził, iŜ Urząd Gminy powinien równieŜ przedsięwziąć kroki 
zmierzające do zaprzestania wypalania ugorów. Następnie zaproponował wykorzystanie 
tłucznia do uzupełnienia ubytków na ul.Kościelnej w Pokoju i przypomniał o toalecie obok 
przystanku PKS w Pokoju.  
 Pani Wójt wyjaśniła, iŜ działka na której jest umiejscowiona wskazana przez radnego 
toaleta stanowi własność Pana Kruszelnickiego, który uzyskał juŜ zgodę na jej rozbiórkę.  
 Przewodniczący Rady zwrócił uwagę na potrzebę uzupełnienia ubytków na ul.Rataja 
w Pokoju. Powiedział, Ŝe w przypadku dowiezienia tłucznia mieszkańcy sami zajmą się jego 
rozplantowaniem.  
 Radna W.Piętka zapytała, czy OHP w Dąbrówce Dolnej będzie nadal działać w 
obecnej formie. 
 Przewodniczący Rady powiedział, Ŝe w placówka nadal będzie funkcjonować, 
najprawdopodobniej zostanie wzbogacony profil jej działalności.  
 Radna R.Stefan powiedziała o konieczności naprawienia ul.Opustowej w Zawiści oraz 
uzupełnienia ubytków powstałych w poboczu przy jej sklepie.  
 Radny J.Balij zaproponował, aby patcherowanie dróg gminnych wykonywać wiosną i 
jesienią. Stwierdził, iŜ rozwiązanie to pozwoli na oszczędności, nawet do 30%, środków 
wydawanych na remont dróg. Następnie zwrócił uwagę na potrzebę dokończenia prac przy 
boisku budowanym na placu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Pokoju.  
 Pan J.Zimoch, Dyrektor GOK, przyznał, Ŝe ze względu na okres zimowy przerwano 
prace przy boisku, później powiedział o krokach zmierzających do jego dokończenia.  
 Pani Wójt poinformowała o przetargu na remont dróg gminnych i wyraziła nadzieję, 
Ŝe prace rozpoczną się juŜ w kwietniu, dodała, Ŝe jesienią najprawdopodobniej roboty te 
zostaną powtórzone. Następnie powiedziała o remoncie tzw. dróg transportu rolnego, 
przekazała radnym informację odnośnie moŜliwości pozyskania środków poprzez emisję 
obligacji na remont drogi do Świercowskiego i drogi łączącej Krogulną z Siedlicami. 
Poinformowała, Ŝe ostateczna decyzja w tej sprawie zostanie podjęta w kwietniu.  
 Radny M.Kruczek zwrócił uwagę na utrudniony dojazd w Kozubach do posesji 
Państwa Klimas.  
 Pani Wójt powiedziała o planowanym spotkaniu z Dyrektorem spółki „Epo” i 
moŜliwości wykorzystania powstałego w ich firmie materiału do podbudowy tej drogi.  
 W dalszej kolejności radny M.Kruczek zapytał, czy zakupiono kosiarkę do koszenia 
boisk sportowych.  
 Pani Wójt przypomniała o zakupionej w zeszłym roku kosiarce rotacyjnej. 
Stwierdziła, Ŝe kosiarka samojeŜdŜąca nie spełniłaby oczekiwań.  
 
Ad.11 - podjęcie uchwał w sprawach: 

a) nadania Statutu dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju 
 Treść projektu uchwały przedstawiła Pani J.Ptaszek. Następnie Przewodniczący Rady 
zarządził nad nim głosowanie. Uchwała nr XVI/122/2008 stanowi załącznik nr 8 do 
protokołu.  
 
Głosowanie: 
  Za   - 13 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
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b) przystąpienia Gminy Pokój do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 
„Stobrawski Zielony Szlak” w charakterze członka zwyczajnego 

 Treść projektu uchwały przedstawiła Pani J.Ptaszek.  
 Radna W.Piętka zapytała o siedzibę stowarzyszenia.  
 Pani J.Ptaszek wyjaśniła, iŜ siedziba została usytuowana w Starościnie. Dodatkowo 
poinformowała o reprezentantach Gminy oddelegowanych do pracy w ramach 
stowarzyszenia. 
 Radna W.Piętka zapytała takŜe o przeznaczenia składek członkowskich.  
 Pani J.Ptaszek powiedziała, Ŝe środki te są przeznaczone na działalność statutową. 
Dodatkowo przy składaniu róŜnych wniosków stowarzyszenie musi dysponować wkładem 
własnym.  
 Radny J.Kos zapytał, czy praca członków stowarzyszenia ma charakter społeczny.  
 Pani J.Ptaszek poinformowała, iŜ do tej pory osoby te nie mają zawartych Ŝadnych 
umów.  
 Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 
Uchwała nr XVI/123/2008 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.  
 
Głosowanie: 
  Za   - 13 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 

c) zmiany budŜetu gminy na 2008 r.  
 Pani D.Gryl, Przewodnicząca Komisji BudŜetowej, przedstawiła pozytywną opinię 
Komisji do zmian wprowadzonych do budŜetu gminy.  
 Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 
Uchwała nr XVI/124/2008 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.  
 
Głosowanie: 
  Za   - 13 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 
Ad.12 -  zapytania i wnioski mieszkańców 
 Pan W.Kociencki zapytał o przyczynę skreślenia z rządowej listy programu 
„Spójność”, zwrócił takŜe uwagę na nieposprzątane przystanki autobusowe, stwierdził 
ponadto, iŜ utwardzanie dróg kamieniem nie zdaje egzaminu.  
 Pan A.Pachulski, sołtys sołectwa Domaradz,  poprosił o przygotowanie na następną 
sesję informacji o remoncie drogi do wsi Świercowskie, zapytał takŜe o tablice informacje dla 
sołectw.  
 W związku z przybyciem na sesję Pani A.Klepacz, przedstawiciela firmy „Remondis”, 
Przewodniczący Rady zarządził przerwę w obradach.  
 
Po przerwie.  
 
 Radni oraz sołtysi zgłosili m.in. następujące uwagi i zastrzeŜenia do działalności firmy 
„Remondis”: 

o pobieranie ryczałtu w wysokości 4,50 zł za worki do segregacji odpadów, bez 
względu na to, czy odpady są segregowane, czy teŜ nie,  

o nieodbieranie worków z posegregowanymi odpadami,  
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o nieodpowiednie ustalenie harmonogramu wywozu odpadów posegregowanych (odstęp 
pomiędzy wywozami czasami wynosi 2 tygodnie, czasami 6 tygodni), 

o brak rozwiązania problemu z segregacją odpadów w zakładach pracy,  
o brak w niektórych sołectwach worków do segregacji odpadów,  
o pominięcie niektórych mieszkańców przy naliczaniu podwyŜek za wywóz odpadów,  
o nieodbieranie sprzętów wielkogabarytowych, 
o zbyt wysokie ceny za świadczone usługi,  
o brak reakcji na wniosek o zamianę kubła o pojemności 240 l na kubeł o pojemności 

120 l,  
 
 Pani A.Klepacz odniosła się do regulaminów utrzymania czystości opracowywanych 
przez gminy, szczegółowo określających zasady prowadzenia gospodarki odpadami oraz 
przywołała przepisy prawa te kwestie regulujące. Odniosła się do wskazanych 
nieprawidłowości, niejednokrotnie dopatrując się w nich winy pracowników firmy 
„Remondis”. Powiedziała, Ŝe przyjmuje wszystkie uwagi i postara się, aby wszelkie 
niedociągnięcia zostały usunięte. 
 Pani B.Leszczyńska zapytała o remont ul.Budkowskiej w kierunku nieruchomości 
Pani Zachariasz w Dąbrówce Dolnej.  
 
Ad.13 - wolne wnioski i oświadczenia radnych 
 Pani Wójt wyjaśniła, iŜ skreślenie projektu „Spójność” z listy rządowej związane było 
ze zbyt duŜą ilością złoŜonych wniosków oraz ze zmianą kryteriów uwzględnianych przy ich 
rozpatrywaniu.  
 Pani J.Ptaszek dodała, Ŝe na początku mówiło się o udziale w wysokości 40%, teraz 
wielkość ta uległa zmianie i obecnie wynosi 60%.  
 Przewodniczący Rady zapytał o moŜliwość wpłynięcia na ostateczną decyzję w 
sprawie pozostawienia w Pokoju oczyszczalni ścieków.  
 Pani Wójt przypomniała, Ŝe nie planuje się likwidacji tej oczyszczalni. Następnie 
powiedziała, Ŝe przystanki autobusowe są sprzątane dwa razy w miesiącu, poinformowała o 
zamiarze wypuszczenia przez Gminę obligacji i pozyskania w ten sposób środków na remont 
drogi do wsi Świercowskie. Zapewniła o remoncie wskazanych dróg gminnych. Poprosiła o 
określenie rodzaju tablic informacyjnych dla sołectw. 
 Radna R.Stefan stwierdziła, iŜ w Zawiści powinny stanąć dwie tablice.  
 
Ad.14 - zakończenie sesji 
 Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 19.00 zamknął 
XVI sesję Rady Gminy Pokój.  
 
 
 
 
 
 
Protokołowała: 
 
ElŜbieta Kuklok ……………….. 
 
 
 
 


