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Protokół nr XX/08 
z XX sesji Rady Gminy Pokój 

odbytej w dniu 17 czerwca 2008 r. 
 
Obecni na posiedzeniu: J.Balij, E.Kania, D.Gryl, J.Jakubik, ,  J.Kos, M.Kruczek,   
      Z.Olejnik, J.Paluch, W.Piętka, R.Stefan, K.Walek,  
       zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu.  
 
Nieobecni usprawiedliwieni – H.Kołodziej,  E.Pawłowska, A.Szeląg,  
 
Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy – Jacek Gosławski 
 
Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji  
2. Stwierdzenie prawomocności obrad 
3. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady 
4. Interpelacje i zapytania radnych 
5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do  Zakładu Wodociągów i Usług 

Komunalnych „Ekowod” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Namysłowie, 
wniesienia aportów na podwyŜszony kapitał zakładowy oraz objęcia za nie udziałów 

6. Wolne wnioski i oświadczenia radnych 
7. Zakończenie sesji 
 

Ad.1-2 - otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad 
 Posiedzenie Rady Gminy otworzył o godz.1500  Przewodniczący Rady Gminy, Pan Jacek 
Gosławski. Później przedstawił wniosek Wójta Gminy o zwołanie sesji nadzwyczajnej.   
Następnie stwierdził, Ŝe w obradach bierze udział 12 radnych, co stanowi quorum niezbędne do 
podejmowania prawomocnych uchwał. 
 
Ad.3 - przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady 
 Przewodniczący Rady przedstawił ustalony porządek obrad, radni przyjęli go bez uwag.  
 
Ad.4 – interpelacje i zapytania radnych 
 Przewodniczący Rady przypomniał, jak na ostatnim spotkaniu z radnymi Prezes spółki 
„Ekowod” poinformował o moŜliwości przejęcia wyłącznie sieci wodociągowej, bez 
oczyszczalni ścieków w Pokoju i sieci kanalizacyjnej, ze względu na generowanie przez nie strat.  
 Pani Wójt poinformowała o dwóch moŜliwościach, jakie pozostały Gminie Pokój. Jedna z 
nich przewiduje wstąpienie do spółki tylko z siecią wodociągową, natomiast druga zakłada, Ŝe 
Gmina nie przystąpi do spółki, a całością zarządzać będzie „Ekowod”. Później omówiła kwestie 
związane z działalnością Stacji Uzdatniania Wody w Zieleńcu i Oczyszczalni Ścieków w Pokoju. 
Stwierdziła, Ŝe w przypadku przekazania w zarząd sieci kanalizacyjnej Gmina będzie 
zobowiązana do pokrywania powstałych strat, dodała, Ŝe kwota ta będzie wynosić 180 tyś zł. 
Powiedziała  równieŜ, Ŝe w przypadku wyboru opcji polegającej na przekazaniu w zarządzanie 
całej sieci Gmina zobowiązana będzie do ogłoszenia przetargu.  
Później przedyskutowano kwestie dalszego działania Stacji Uzdatniania Wody w Zieleńcu oraz 
Oczyszczalni Ścieków w Pokoju, zaopatrzenia mieszkańców Ładzy w wodę, moŜliwości 
dołączenia Gminy Pokój do wodociągu w Gminie Świerczów,  ewentualnego przejęcia przez 
„Ekowod” Oczyszczalni Ścieków po jej modernizacji, działalności spółek zarządzających 
kanalizacją i wodociągami w  innych gminach oraz studni głębinowej w Siedlicach.  
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 Przewodniczący Rady poprosił o dostarczenie wyników próbek wody ze Stacji 
Uzdatniania Wody w Zieleńcu i ujęcia wodnego z Siedlic w celu ich porównania..  
 Pan H.Pyka, radca prawny Urzędu Gminy, stwierdził, iŜ uchwałę naleŜałoby podjąć i 
zauwaŜył, Ŝe jedynie kwestią czasu jest powołanie spółki gminnej zarządzającej sieciami 
kanalizacyjna i wodociągową.  
  
Ad.5 - podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do  Zakładu Wodociągów i Usług 
 Komunalnych „Ekowod” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w 
 Namysłowie,  wniesienia aportów na podwyŜszony kapitał zakładowy oraz  objęcia 
za nie udziałów 
 Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 
 
Głosowanie: 
  Za   - 0 
  Przeciw  - 12 głosów 
  Wstrzymujących się - 0 
 
Ad.6 - wolne wnioski i oświadczenia radnych 
 Przewodniczący Rady poinformował o obchodach 100-lecia istnienia OSP w Pokoju.  
 Radna R.Stefan zapytała o sprawę boiska sportowego w Zawiści.  
 Radna W.Piętka poruszyła sprawę patcherowanie dróg gminnych. 
 Pani Wójt wyjaśniła, Ŝe naprawa dróg rozpocznie się 16.06.2008 r. 
 Radny J.Kos zapytał o sprawę przejmowania na mienie gminy opuszczonych  
nieruchomości oraz o poboczu przy tartaku w Pokoju, które stanowi niebezpieczeństwo dla 
uŜytkowników pojazdów samochodowych. Stwierdził, iŜ o fakcie tym naleŜałoby powiadomić 
odpowiednie słuŜby.  
 Pani J.Ptaszek powiedziała o składanych do sądów wnioskach o przejęcie na własność 
nieruchomości, zapewniła równieŜ o interwencjach dotyczących tartaku w Pokoju.  
 Pani Wójt poinformowała o kolejnej sesji Rady Gminy mającej się odbyć 25.08.2008 r. 
 Pani J.Ptaszek powiedziała o planowanym spotkaniu z wykonawcą Oczyszczalni Ścieków 
w Pokoju, który ma stwierdzić, czy istnieje sens jej modernizacji.  
 
Ad.7 – zakończenie sesji 
 Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy o godz.1610 zamknął 
XX sesję Rady Gminy Pokój.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała: 
 
 
ElŜbieta Kuklok ……………………… 


