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Protokół nr XXXV/09 
z XXXV sesji Rady Gminy Pokój 

odbytej w dniu 19 października 2009 r. 
 
 
Obecni na posiedzeniu: J.Balij,  J. Jakubik, J.Kos, M.Kruczek, J.Paluch, E.Pawłowska, 
W.Piętka, R.Stefan K.Walek  zgodnie  z listą obecności, stanowiącą załącznik nr 1 do  
protokołu.  
 
Nieobecni usprawiedliwieni: D.Gryl, E.Kania, H.Kołodziej, Z.Olejnik, A.Szeląg,   
 
Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Pan Jacek Gosławski 
 
Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji  
2. Stwierdzenie prawomocności obrad 
3. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy Pokój 
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. Informacja nt działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokoju 
8. Informacja nt działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Pokoju 
9. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady o złoŜonych im oświadczeniach 

majątkowych 
10. Interpelacje i zapytania radnych 
11. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zmiany uchwały nr IX/54/2007 Rady Gminy Pokój z dnia 31 sierpnia 2007 r. w 
sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Gminny Ośrodek 
Kultury w Pokoju” 

b) nadania Statutu gminnej instytucji kultury p.n. „Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i 
Rekreacji w Pokoju” 

c) przystąpienia do projektu: „Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości” 
d) wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości oraz opróŜniania zbiorników bezodpływowych i 
transportu nieczystości ciekłych 

e) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Ładza 

f) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Krzywa Góra 

g) emisji obligacji komunalnych 
h) zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Pokój za 2008 rok  
i) uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Pokój na lata 2009-

2012 
j) zmiany budŜetu gminy na 2009 rok 

12. Zapytania i wnioski mieszkańców 
13. Wolne wnioski i oświadczenia radnych 
14. 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 10 radnych, co stanowi quorum niezbędne do 
podejmowania prawomocnych uchwał. 
 Następnie przywitał Panią B.Zając, Wójta Gminy, radnych, sołtysów, nauczycieli, 
dyrektorów placówek oświatowych, mieszkańców oraz pracowników Urzędu Gminy. 
 
Ad.3 - przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy Pokój 
 Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy 
Pokój, ze względu na ich brak zarządził nad nim głosowanie. 
 
Głosowanie: 
  Za   - 10 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 Pokój, zawnioskowała o wycofanie z porządku obrad 
projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wsi Krzywa Góra.  
 W dalszej kolejności Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad wnioskiem 
złoŜonym przez Wójta Gminy.  
 
Głosowanie: 
  Za   - 10 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 
 Później Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad porządkiem obrad wraz ze 
zmianą polegającą na wycofaniu z niego projektu uchwały w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krzywa Góra. 
Zwrócił takŜe uwagę na zmianę numeracji uchwał ujętych w pkt.11 porządku obrad. 
 
Głosowanie: 
  Za   - 10 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 
 W związku z wprowadzoną zmianą porządek obrad XXXV sesji Rady Gminy Pokój 
przedstawiał się w sposób następujący: 

1. Otwarcie sesji  
2. Stwierdzenie prawomocności obrad 
3. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy Pokój 
4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady 
5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach 

bieŜących 
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6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady oraz działalności między sesjami 
7. Informacja nt działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokoju 
8. Informacja nt działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Pokoju 
9. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady o złoŜonych im oświadczeniach 

majątkowych 
10. Interpelacje i zapytania radnych 
11. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zmiany uchwały nr IX/54/2007 Rady Gminy Pokój z dnia 31 sierpnia 2007 r. 
w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Gminny 
Ośrodek Kultury w Pokoju” 

b)  nadania Statutu gminnej instytucji kultury p.n. „Gminny Ośrodek Kultury, 
Sportu i Rekreacji w Pokoju” 

c) przystąpienia do projektu: „Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości” 
d) wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróŜniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

e) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Ładza 

f) emisji obligacji komunalnych 
g) zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Pokój za 2008 rok  
h) uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Pokój na lata 

2009-2012 
i) zmiany budŜetu gminy na 2009 rok 

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

 
 Następnie Przewodniczący Rady nawiązał do uroczystości zorganizowanych w 
placówkach oświatowych z okazji Dnia Edukacji Narodowej i wyróŜnieniach Wójta Gminy 
dla nauczycieli zaangaŜowanych w pracę zawodową.  
 Później Wójt Gminy wręczyła listy gratulacyjne n/w nauczycielom: 

� Pani Renacie Burneckiej – nauczycielowi Szkoły Podstawowej w Domaradzu, 
� Pani Beacie Kubis – nauczycielowi Szkoły Podstawowej w Pokoju (list gratulacyjny 

w zastępstwie odebrała Pani Z.Letka – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pokoju), 
� Panu Jackowi Gosławskiemu – nauczycielowi Zespołu Szkół Gimnazjalnych w 

Pokoju, 
� Pani GraŜynie Łapszyńskiej – nauczycielowi Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Pokoju, 
� Pani Ali śurowskiej – nauczycielowi Publicznego Przedszkola w Pokoju, 
� Pani ElŜbiecie Gosławskiej – Wicedyrektorowi Zespołu Szkół Gimnazjalnych w 

Pokoju, 
� Pani Kazimierze Wuczkowskiej – Dyrektorowi Publicznego Przedszkola w Pokoju, 
� Pani Barbarze Nowackiej – nauczycielowi Szkoły Podstawowej w Pokoju, 
� Pani BoŜenie Leśnik – nauczycielowi Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Pokoju, 
� Pani Renacie Barabosz – nauczycielowi Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Pokoju, 
� Pani Zdzisławie Letkiej – Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Pokoju, 
� Pani Jolancie Ziółek – Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Domaradzu, 
� Panu Henrykowi Łapszyńskiemu – Dyrektorowi Zespołu Szkół Gimnazjalnych w 

Pokoju.  
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 Później Przewodniczący Rady zarządził przerwę w obradach.  
 
Po przerwie. 
 
Ad.5 - informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach 
   bieŜących 
 Przewodniczący Rady przedstawił informacje na temat: 

� DoŜynek gminnych, zorganizowanych 13.09.2009 r. przez sołectwa Dąbrówka Dolna i 
Domaradzka Kuźnia, 

� Pobytu w dniach 18-25.09.2009 r. w Pokoju uczniów ze szkoły w Hochspeyer 
zorganizowanego w ramach współpracy pomiędzy Gimnazjum w Pokoju i 
Hochspeyer, 

� Spotkania przedstawicieli Gminy Pokój z Panem W.Rungiem, Burmistrzem 
partnerskiej Gminy Hochspeyer, dotyczącego wyznaczenia kierunków dalszej 
współpracy pomiędzy gminami, 

� Uroczystości zorganizowanych przez Szkołę Podstawową w Pokoju i Szkołę 
Podstawową w Domaradzu z okazji nadania sztandarów tym placówkom, 

� Spotkania roboczego radnych w dniu 12.10.2009 r. na temat spraw bieŜących. 
 
 W dalszej kolejności Przewodniczący Rady poinformował o pismach kierowanych do 
Rady Gminy: 

� Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, dotycząca sprawozdania z 
wykonania budŜetu gminy Pokój za I półrocze 2009 r., stanowiąca załącznik nr 2 do 
protokołu,  

� Informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Namysłowie  na temat analizy 
oświadczeń majątkowych radnych oraz pozostałych osób zobowiązanych do złoŜenia 
tych oświadczeń, stanowiąca załącznik nr 3 do protokołu. 

 
Informacja Przewodniczących Komisji o sprawach bieŜących. 
 
 Pani R.Stefan, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, poinformowała o posiedzeniach 
Komisji w dniach: 

− 14.09.2009 r. podczas którego dokonano przeglądu Ludowych Zespołów Sportowych, 
− 14.10.2009 r. podczas którego dokonano kontroli inwestycji realizowanych w 2009 r. 

 
 Pani W.Piętka, Wiceprzewodnicząca Komisji BudŜetowej,  poinformowała o 
posiedzeniu Komisji w dniu 14.10.2009 r. w trakcie którego zaopiniowano zmiany 
wprowadzone do budŜetu gminy oraz dokonano analizy wydatków na wynagrodzenia w 
oświacie. 
 
Ad.6 - sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady oraz działalności między sesjami 
 W pierwszej kolejności Wójt Gminy przedstawiła informację o realizacji uchwał Rady 
Gminy Pokój podjętych na sesji w dniu 7 września 2009 r., stanowiącą załącznik nr 4 do 
protokołu.  
 W dalszej kolejności Wójt Gminy przedstawiła informacje na temat: 

� Udziału w spotkaniu dotyczącym przebudowy linii napowietrznej Dobrzeń Wielki – 
Borki – Pokój i przedstawiła prezentację na ten temat, 

� Remontu dróg gminnych, 
� Poruszonego przez telewizję tematu niepodłącząnej do wodociągu posesji Państwa 

Słowikowskich w Krzywej Górze,  
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� Mającej się rozpocząć budowy kanalizacji przy ul.Opolskiej w Pokoju, 
� Budowy boiska w ramach projektu „Orlik 2012” i zaplanowanej na 16.11.2009 r. 

uroczystości jego otwarcia,  
� Budowy boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Domaradzu w ramach 

programu „Boisko Blisko”, 
� Planowanej budowy oświetlenia ulicznego przy ul.Opolskiej w Domaradzkiej Kuźni, 
� Udziału w uroczystości zorganizowanej w Szkole Podstawowej w Domaradzu w 

związku z nadaniem sztandaru tej placówce, 
� Uczestnictwa w doŜynkach gminnych w dniu 13.09.2009 r., 
� Wizyty Pana W.Runga, Burmistrza  partnerskiej gminy Hochspeyer z Niemiec, 

dotyczącej dalszej współpracy pomiędzy gminami, 
� Udziału w X Kongresie Gmin Wiejskich w Warszawie w dniach 15-16.10.2009 r., 
� Budowy stacji paliw w Pokoju, planowanej na I kwartał 2009 r. 

 
Ad.7 - informacja nt działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokoju 
 Informację na temat działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokoju, stanowiącą 
załącznik nr 5 do protokołu, przedstawiła Pani B.Mudry, Dyrektor tej placówki.  
 Na zapytanie Przewodniczącego Rady dotyczące poziomu czytelnictwa, Pani B.Mudry 
wyjaśniła, Ŝe utrzymuje się ono na stałym poziomie.  
 
Ad.8 – informacja na temat działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Pokoju 
 Informację na temat działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Pokoju, stanowiącą 
załącznik nr 6 do protokołu, przedstawiła Pani E.Juszczak, Dyrektor tej placówki.  
 Radna W.Piętka zapytała o moŜliwość organizowania róŜnych zajęć dla mieszkańców. 
 Pani E.Juszczak powiedziała o planach zorganizowania aerobiku, czy teŜ kursu tańca, 
w zaleŜności od zapotrzebowania mieszkańców.  
 Pani J.Ziółek podziękowała Pani E.Juszczak za obsługę nagłośnienia podczas 
uroczystości nadania sztandaru szkole.  
 
Ad.9 -  informacja Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady o złoŜonych im       
 oświadczeniach majątkowych 
 Wójt Gminy przedstawiła informację o złoŜonych jej oświadczeniach 
majątkowych, stanowiącą załącznik nr 7 do protokołu. 
 Przewodniczący Rady przedstawił informację o złoŜonych mu oświadczeniach 
majątkowych, stanowiącą załącznik nr 8 do protokołu.  
 
Ad.10 – interpelacje i zapytania radnych 
 Radna R.Stefan powiedziała o ul.Opustowej w Zawiści, której stan techniczny 
wymaga natychmiastowej interwencji.  
 Radna E.Pawłowska zapytała o wynik przeglądu drzew na terenie gminy, zwróciła 
takŜe uwagę na drzewa rosnące przy ul.Nowy Świat w Pokoju, obok posesji Pana B.Piechury, 
stwarzające zagroŜenie.  
 Radna W.Piętka zwróciła uwagę  na uszkodzony znak drogowy z napisem 
„Kozuby”, powiedziała takŜe o potrzebie uzupełnienia asfaltu w drodze do wsi śabiniec.  
 Radny J.Kos zapytał o przetarg na sprzedaŜ nieruchomości przejętej przez Gminę 
po Panu G.Sobani w Fałkowicach.  
 Radny J.Balij zwrócił uwagę na drzewa stwarzające zagroŜenie przy ul.1-Maja w 
Pokoju, obok budynku Banku Spółdzielczego i Gminnego Ośrodka Kultury. Później zapytał o 
budowę oświetlenia przy ul.Namysłowskiej w Pokoju, powiedział takŜe o konieczności 



 6 

poprawienia nawierzchni drogi powiatowej w Ładzy, w miejscu, w którym wykonano 
przekop na wodociąg. 
 Radna J.Paluch przekazała zastrzeŜenia mieszkańców do spółki „Ekowod”,  
dotyczące sposobu rozliczania się za świadczone usługi z zakresu dostarczania wody   i 
wywozu odpadów stałych. Stwierdziła, Ŝe faktury są mało czytelne, poza tym wysyłanie 
upomnień okazuje się najczęściej bezpodstawne. Zaproponowała, aby wzorem lat ubiegłych, 
powrócić do ksiąŜeczek, które ułatwiały mieszkańcom regulowanie zobowiązań.  
 Przewodniczący Rady powiedział o wyłączeniach lamp oświetlenia ulicznego w 
części miejscowości Pokój. 
 Pani Z.Letka zauwaŜyła, ze sytuacja ta była spowodowana wyłączeniami energii 
elektrycznej.  
 Następnie Przewodniczący Rady zarządził przerwę w obradach. 
 
Po przerwie. 
 
 Przewodniczący Rady przywitał przybyłego na sesję Wojewodę Opolskiego, Pana 
Ryszarda Wilczyńskiego. Przypomniał, Ŝe ze względu na obowiązki słuŜbowe nie mógł on 
wziąć udziału w poprzedniej sesji Rady Gminy Pokój.  
 Wojewoda Opolski, zabierając głos, złoŜył na wstępie Ŝyczenia na ręce 
dyrektorów placówek oświatowych z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Przeprosił później za 
nieobecność na poprzedniej sesji. W dalszej kolejności odniósł się do działań Opolskiego 
Urzędu Wojewódzkiego, mających na celu zweryfikowanie strat powstałych na terenie 
Gminy Pokój w czasie ulewnych deszczy, w czerwcu br. Stwierdził, Ŝe pierwsze meldunki 
zawierały zaskakująco wysokie straty, jednak jak się później okazało straty powstałe w 
mieniu komunalnym, rolnictwie i drogach gminnych okazały się o wiele niŜsze.  
 Wójt Gminy, odnosząc się do podtopień na terenie Gminy, spowodowanych 
opadami deszczu, przyznała, Ŝe powódź ta nie miała charakteru wydarzeń z 1997 r. 
Stwierdziła, Ŝe trudno było oszacować powstałe szkody ze względu na wszechobecną wodę. 
Wyjaśniła, Ŝe podane kwoty były wartościami szacunkowymi. Poinformowała takŜe o 
pracach wykonanych przy czyszczeniu rowów melioracyjnych, naprawie dróg gminnych, 
dodała, Ŝe działania te podejmowane są w porozumieniu z Zarządem Dróg Wojewódzkich i 
Zarządem Dróg Powiatowych. Dodała, Ŝe nie wszystkie instytucje są chętne do pomocy, dla 
przykładu podała Nadleśnictwo Kup.  
 Przewodniczący Rady zauwaŜył, Ŝe przez teren Gminy przepływają rzeki i 
poprosił Wojewodę o wstawiennictwo u przedstawicieli instytucji, odpowiedzialnych za 
czyszczenie i prawidłowe utrzymanie rzek. 
 Radny J.Balij takŜe przyznał, Ŝe przyczyną podtopień były niedroŜne rzeki i rowy. 
Stwierdził, Ŝe sytuacja ta będzie się powtarzać, jeŜeli rzeki nie będą na bieŜąco czyszczone.  
 Pan W.Kociencki, sołtys sołectwa Zawiść, powiedział o kłopotach z 
wyegzekwowaniem prac przy rowach melioracyjnych na terenie sołectwa Zawiść, których 
część jest zarządzana przez Gminną Spółkę Wodną z Wołczyna.  
 Pan Z.Wójcik, sołtys sołectwa Pokój, stwierdził, Ŝe od powodzi w 1997 r., stan 
rzek i rowów, mimo wielu obietnic, uległ znacznemu pogorszeniu. ZauwaŜył takŜe, Ŝe bez 
wsparcia z zewnątrz Gmina Pokój nie będzie w stanie sfinansować prac  przy czyszczeniu 
rowów.  
 Wojewoda Opolski zaproponował zorganizowanie przez Wójta Gminy Pokój 
spotkania z przedstawicielami najwaŜniejszych instytucji - Prezesem Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, Dyrektorem Wojewódzkiego 
Zarządu Melioracji Urządzeń Wodnych, Marszałkiem Województwa Opolskiego, mogącymi 
udzielić pomocy w omawianym temacie.  
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 Wójt Gminy zaproponowała I kwartał 2010 r. jako termin tego spotkania  
 Wojewoda uznał jednak, Ŝe spotkanie to warto byłoby odbyć jeszcze w 
listopadzie, przed opracowaniem projektów budŜetów na 2010 r. 
 Następnie Przewodniczący Rady podziękował Wojewodzie za przybycie na sesję i 
zarządził przerwę w obradach.  
 
Po przerwie.  

 
Ad.11 - podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zmiany uchwały nr IX/54/2007 Rady Gminy Pokój z dnia 31 sierpnia 2007 
r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą 
„Gminny O środek Kultury w Pokoju” 

 Treść projektu uchwały przedstawiła Pani Z.Cioma, Sekretarz Gminy, następnie 
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały.  
 
Głosowanie: 
  Za   - 10 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 
Uchwała nr XXXV/259/2009 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.  
 

b)  nadania Statutu gminnej instytucji kultury p.n. „G minny Ośrodek 
Kultury, Sportu i Rekreacji w Pokoju” 

 Treść projektu uchwały omówił Przewodniczący Rady, następnie Pan W.Kociencki, 
sołtys sołectwa Zawiść, zapytał czy boiska i obiekty sportowe będą zarządzane od tej pory 
przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, poruszył takŜe kwestię przekazywania 
dotacji dla Gminnego Zrzeszenia LZS.  
 Wójt Gminy wyjaśniła, Ŝe dotacja dla klubów sportowych będzie zawierała się w 
budŜecie  Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji. Zapewniła, Ŝe kluby sportowe 
nadal będą decydować o przeznaczeniu środków finansowych. Powiedziała równieŜ, Ŝe 
sprawy księgowe, dzięki temu rozwiązaniu, będą prowadzone przez uprawnioną osobę.  
 Pan W.Kociencki zapytał o kwestię zakupu sprzętu dla sportowców oraz o procedurę 
powoływania dyrektora GOK.  
 Wójt Gminy powiedziała, Ŝe wszystkie zakupy będą uzgadnianie z Panią E.Juszczak, 
wyjaśniła takŜe, Ŝe dyrektor GOK nie jest wybierany w drodze konkursu, powołuje go i 
odwołuje Wójt.  
 Przewodniczący Rady zapewnił, Ŝe prezesi klubów sportowych nadal będą mieć 
wpływ na podział środków przeznaczonych na ich działalność.  
 Wójt Gminy zwróciła uwagę na moŜliwość pozyskania środków przez kluby LZS z 
Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  
 Pan Z.Wójcik, sołtys sołectwa Pokój, zapytał o udział klubu sportowego 
prowadzonego przez Pana W.Derezińskiego w podziale środków.  
 Przewodniczący Rady wyjaśnił, Ŝe klub Pana W.Derezińskiego będzie mógł wziąć 
udział w podziale środków po spełnieniu wymagań formalnych, a następnie zarządził 
głosowanie nad projektem uchwały.  
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Głosowanie: 
  Za   - 10 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 
Uchwała nr XXXV/260/2009 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.  
 

c) przystąpienia do projektu: „Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości” 
 Treść projektu uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy, Pan H.Łapszyński 
poinformował dodatkowo o sprzęcie, jaki zostanie przekazany szkole w ramach projektu 
„Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości”. 
 Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały.  
 
Głosowanie: 
  Za   - 10 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 
Uchwała nr XXXV/261/2009 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.  
 

d) wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o 
uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróŜniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

 Treść projektu uchwały przedstawiła Pani J.Ptaszek, Zastępca Wójta.  
 Radna W.Piętka zapytała o konieczność zawierania umów na wywóz odpadów 
ciekłych.  
 Pani J.Ptaszek wyjaśniła, Ŝe uŜytkownicy wszystkich posesji powinni mieć zawarte 
takie umowy, przypomniała takŜe o obowiązku Wójta polegającym na prowadzeniu ewidencji 
szamb na terenie gminy.  
 Pan W.Kociencki stwierdził, Ŝe zawarcie umowy będzie ograniczać moŜliwość 
korzystania z usług róŜnych podmiotów uprawnionych do odbierania ścieków.  
 Wójt Gminy odniosła się do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 
która nakłada na mieszkańców obowiązek zawierania umów na wywóz ścieków.  
 Pan H.Pyka, radca prawny, zauwaŜył, Ŝe ustne zlecenie wykonania usługi jest takŜe 
formą umowy.  
 Później Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 
 
Głosowanie: 
  Za   - 9 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 1 głos 
 
Uchwała nr XXXV/262/2009 stanowi załącznik nr 12 do protokołu.  
 

e) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Ładza 

 Treść projektu uchwały przedstawiła Pani J.Ptaszek, następnie Przewodniczący Rady 
zarządził nad nim głosowanie. 
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Głosowanie: 
  Za   - 10 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 
Uchwała nr XXXV/263/2009 stanowi załącznik nr 13 do protokołu.  
 

f) emisji obligacji komunalnych 
 Treść projektu uchwały przedstawił Pan M.Maryjowski, Skarbnik Gminy, informując 
o zmianie zapisu §1 na: „Gmina Pokój wyemituje 2000 (słownie: dwa tysiące) obligacji 
komunalnych o wartości nominalnej 1000 zł (jeden tysiąc złotych) kaŜda, na łączną kwotę 
2 000 000 zł (słownie: dwa miliony złotych)” 
 Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały wraz z 
wprowadzoną zmianą.  
 
Głosowanie: 
  Za   - 10 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 
Uchwała nr XXXV/264/2009 stanowi załącznik nr 14 do protokołu.  
 

g) zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Pokój za 2008 rok  
 Treść projektu uchwały przedstawił Skarbnik Gminy, następnie Przewodniczący Rady 
zarządził nad nim głosowanie. 
 
Głosowanie: 
  Za   - 10 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 
Uchwała nr XXXV/265/2009 stanowi załącznik nr 15 do protokołu.  
 

h) uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Pokój na lata 
2009-2012 

 Treść projektu uchwały omówił Skarbnik Gminy, następnie Przewodniczący Rady 
zarządził nad nim głosowanie. 
 
Głosowanie: 
  Za   - 10 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 
Uchwała nr XXXV/266/2009 stanowi załącznik nr 16 do protokołu.  
 

i) zmiany budŜetu gminy na 2009 rok 
 Pani W.Piętka, Wiceprzewodnicząca Komisji BudŜetowej, przedstawiła 
pozytywną opinię Komisji na temat zmian wprowadzonych do projektu budŜetu, następnie 
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały.  
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Głosowanie: 
  Za   - 10 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 
Uchwała nr XXXV/267/2009 stanowi załącznik nr 17 do protokołu.  
 
Ad.12 – zapytania i wnioski mieszkańców 
 Pan W.Kociencki powiedział o składziku opału przy budynku po byłej szkole 
podstawowej w Zawiści i poprosił o wskazanie nowego miejsca na opał w przypadku, gdy 
budynek ten zostanie sprzedany. Następnie poprosił o przeniesienie jednej z dwóch lamp 
usytuowanych obok posesji Pani Załęckiej przy ul.Opolskiej w Zawiści. Zapytał takŜe o cenę 
1 ara gruntu rolnego i 1 ara działki budowlanej na terenie gminy, zauwaŜył, Ŝe ceny 
proponowane przez Agencję Nieruchomości Rolnych są zbyt wygórowane.  
 Pan A.Pachulski, sołtys sołectwa Domaradz, zapytał o naprawę drogi Klimas-
Kalis w Kozubach oraz czy wysłano pismo do Nadleśnictwa Kup w sprawie rowu 
melioracyjnego odprowadzającego wodę z śabińca i Jagiennej, później zgłosił potrzebę 
przeniesienia bliŜej skrzyŜowania w Jagiennej znaku drogowego z napisem tej miejscowości. 
Zapytał takŜe o termin naprawienia lampy oświetlenia ulicznego we wsi  Świercowskie oraz o 
termin naprawienia drogi do tej miejscowości. Na zakończenie swojej wypowiedzi poprosił o 
informowanie go o planowanych pracach i odbiorach końcowych na terenie sołectwa 
Domaradz.  
 Pan W.Kociencki zapytał o termin wycięcia drzew rosnących przy wyjeździe z 
Kopaliny w kierunku Zawiści.  
 Pani G.Sobek, sołtys sołectwa Domaradzka Kuźnia, podziękowała Wójtowi, 
Zastępcy Wójta, Dyrektorowi GOK oraz sołtysom sołectw Zawiść i Ładza za pomoc w 
zorganizowaniu doŜynek gminnych.  
 
Ad.13 – wolne wnioski i oświadczenia radnych 
 Zastępca Wójta udzieliła odpowiedzi na zapytania radnych informując, Ŝe: 
− pracownik zajmujący się w Urzędzie Gminy tematyką dróg gminnych sprawdzi sprawę 

zgłoszonej przez radną R.Stefan ul.Opustowej w Zawiści, radna R.Stefan zaproponowała, 
aby oględzin drogi dokonać w obecności sołtysa sołectwa Zawiść, 

− Pani A.Kołodziejczyk zajmująca się wydawaniem decyzji na wycinkę drzew dokona 
przeglądu drzewostanu na ul.Nowy Świat w Pokoju i skontaktuje się z Panem B.Piechurą, 

− Porozmawia z Komendantem Policji, o wandalach niszczących znaki drogowe, 
− Przepust na drodze Domaradz-śabiniec został naprawiony, natomiast przepust na drodze 

do śabińca zostanie naprawiony w terminie późniejszym, ze względu na potrzebę 
wykonania  pilnych prac przez pracowników gospodarczych w budynku Gminnego 
Ośrodka Kultury w Pokoju, 

− jest przygotowywana decyzja o podziale nieruchomości po  Panu G.Sobani w 
Fałkowicach, szczegółowych informacji na temat sprzedaŜy tego gospodarstwa moŜe 
udzielić Pan M.Danielak, inspektor ds. gospodarki nieruchomościami,  

− wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej, na odcinku od Pokoju do 
Zieleńca planowane jest w 2010 r., 

− konieczność naprawienia drogi asfaltowej w Ładzy została zgłoszona juŜ do Wydziału 
Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Namysłowie, 

− wyłączanie energii elektrycznej zostało zgłoszone do Zakładu Energetycznego,  
− sprawa miejsca na opał w Zawiści zostanie omówiona z Dyrektorem GOK,  
− przekaŜe Panu A.Pawlickiemu temat przeniesienia lamp w Zawiści,  
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− rzeczoznawca wycenia kaŜdą działkę oddzielnie i podała średnie ceny 1 ara ziemi na 
terenie Gminy Pokój, 

− nowa lokalizacja znaku drogowego w Jagiennej musi zostać uzgodniona z Wydziałem 
Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Namysłowie, 

− zgodnie z uzyskanymi informacjami o uszkodzeniu lampy we wsi Świercowskie sprawę 
zgłoszono policji. 

 
 W dalszej kolejności Wójt Gminy powiedziała, Ŝe przekaŜe Prezesowi spółki „Ekowod” 
uwagi dotyczące sposobu rozliczania się z mieszkańcami, poinformowała takŜe o spotkaniach 
w sprawie udroŜnienia rowów melioracyjnych z Nadleśniczym Nadleśnictwa Kup, ale jak się 
okazało, nie wywiązał się on ze złoŜonej obietnicy. Zapewniła, Ŝe spróbuje ponownie 
skontaktować się z Nadleśniczym w tej sprawie.  
 Pani J.Sowa powiedziała o konieczności ustawienia kosza na odpady przy parkingu, obok 
cmentarza komunalnego w Zieleńcu.  
 Pani J.Ziółek, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Domaradzu, zwróciła uwagę na drzewa 
uniemoŜliwiające ułoŜenie chodnika przy nowo budowanym boisku.  
 Zastępca Wójta powiedziała o procedurze wydawania dla Gminy zezwoleń na wycinkę 
drzew. 
 Przewodniczący Rady poinformował o spotkaniu roboczym radnych w sprawie projektu 
budŜetu gminy na 2010 rok, zaplanowanym na 09.11.2009 r. o godz.1500. 
  
Ad.14 – zakończenie sesji 
 Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 1835 zamknął 
XXXV sesję Rady Gminy Pokój. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała: 
 
ElŜbieta Kuklok …………………. 


