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Protokół nr XLIV/10 

z XLIV sesji Rady Gminy Pokój 

odbytej w dniu 6 września 2010 r. 
 
 
Obecni na posiedzeniu: D.Gryl, J. Jakubik, E.Kania,  H.Kołodziej, J.Kos, M.Kruczek, 
Z.Olejnik, J.Paluch, E.Pawłowska, W.Piętka, K.Walek  zgodnie  z listą obecności, stanowiącą 
załącznik nr 1 do  protokołu.  
 
Nieobecni usprawiedliwieni: J.Balij,  R.Stefan, A.Szeląg. 
 
Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Pan Jacek Gosławski 
 
Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji  
2. Stwierdzenie prawomocności obrad 
3. Przyjęcie protokołu z XLIII 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. Podsumowanie pracy placówek oświatowych za rok szkolny 2009/2010 prowadzonych 

przez Gminę Pokój oraz informacja o stanie realizowanych przez nie zadań 
oświatowych  

8. Sprawozdanie z wykonania budŜetu gminy za  I półrocze 2010 r. 
9. Interpelacje i zapytania radnych 
10. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a. 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 

b. zatwierdzenia zmian do Planu Odnowy Miejscowości Zieleniec na lata 2009-
2016 

c. zatwierdzenia zmian do Planu Odnowy Miejscowości Pokój na lata 2009-
2016 

d. zatwierdzenia zmian do Planu Odnowy Miejscowości Domaradz na lata 
2009-2016 

e. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Krogulna na lata 2010-2016 
f. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dąbrówka Dolna na lata 2010-

2016 
g. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lubnów na lata 2010-2016 
h. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zawiść na lata 2010-2016 
i. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Fałkowice na lata 2010-2016 
j. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Krzywa Góra na lata 2010-2016 
k. zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budŜetu za pierwsze 

półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy 
finansowej 

l. zmiany budŜetu gminy na 2010 rok 
11. Zapytania i wnioski mieszkańców 
12. Wolne wnioski i oświadczenia radnych 
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13. Zakończenie sesji 
 
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 B.Zając, Wójta Gminy, radnych, sołtysów, dyrektorów 
placówek oświatowych, mieszkańców oraz pracowników Urzędu Gminy. 

 

Ad.3 - przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Gminy Pokój 
 Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do protokołu z XLIII sesji Rady Gminy Pokój, ze 
względu na ich brak zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu. 
 
Głosowanie: 
  Za   - 12 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 

 
Ad.4 - przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady 
 Przewodniczący przedstawił ustalony porządek obrad. Wójt Gminy zawnioskowała o 
wprowadzenie w punkcie 10 porządku obrad podpunktu „ł” o treści: „Podjęcie uchwały w 
sprawie przystąpienia Gminy Pokój do realizacji projektu pn. Aktywne Przedszkolaki w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.1., zmniejszenie nierówności w 
stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej”. Wyjaśniła, Ŝe informację o przyznaniu 
środków na realizację tego projektu uzyskano po wysłaniu materiałów radnym. Następnie 
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad wskazanej 
uchwały.  
 
Głosowanie: 
  Za   - 12 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 
 Później Wójt Gminy zawnioskowała o wprowadzenie do porządku obrad pkt. 9a o 
treści: „Przyjęcie rezolucji w sprawie podjęcia działań mających na celu wyremontowanie rzeki 
Stobrawy”.  
 Pan H.Kołodziej, Wiceprzewodniczący Rady, stwierdził, Ŝe istnieje konieczność 
wyremontowania rzeki Butkowiczanki na wysokości Krzywej Góry i Ładzy.  
 Wójt poinformowała, Ŝe rezolucja ta zostanie przesłana takŜe na ręce Wojewody.  
 Pani J.Ptaszek, Zastępca Wójta, wyjaśniła, Ŝe w pierwszej kolejności naleŜy 
wyremontować rzekę Stobrawę, rzeki boczne powinny zostać poddane konserwacji w następnej 
kolejności.  
 Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad wprowadzeniem punktu 9a 
do porządku obrad. 
 
 
Głosowanie: 
  Za   - 12 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
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 W związku z wprowadzonymi zmianami porządek obrad XLIV sesji Rady Gminy Pokój 
przedstawiał się w sposób następujący: 
 

1. Otwarcie sesji  
2. Stwierdzenie prawomocności obrad 
3. Przyjęcie protokołu z XLIII 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. Podsumowanie pracy placówek oświatowych za rok szkolny 2009/2010 

prowadzonych przez Gminę Pokój oraz informacja o stanie realizowanych przez nie 
zadań oświatowych  

8. Sprawozdanie z wykonania budŜetu gminy za  I półrocze 2010 r. 
9. Interpelacje i zapytania radnych 
9a. Przyjęcie rezolucji w sprawie podjęcia działań mających na celu wyremontowanie  
      rzeki Stobrawy 
10. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a. 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 

b. zatwierdzenia zmian do Planu Odnowy Miejscowości Zieleniec na lata 
2009-2016 

c. zatwierdzenia zmian do Planu Odnowy Miejscowości Pokój na lata 
2009-2016 

d. zatwierdzenia zmian do Planu Odnowy Miejscowości Domaradz na lata 
2009-2016 

e. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Krogulna na lata 2010-2016 
f. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dąbrówka Dolna na lata 

2010-2016 
g. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lubnów na lata 2010-2016 
h. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zawiść na lata 2010-2016 
i. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Fałkowice na lata 2010-2016 
j. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Krzywa Góra na lata 2010-

2016 
k. zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budŜetu za pierwsze 

półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy 
finansowej 

l. zmiany budŜetu gminy na 2010 rok 
ł. przystąpienia Gminy Pokój do realizacji projektu pn. Aktywne 
 Przedszkolaki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
 Poddziałanie 9.1.1., zmniejszenie nierówności w stopniu 
 upowszechniania edukacji przedszkolnej 

11. Zapytania i wnioski mieszkańców 
12. Wolne wnioski i oświadczenia radnych 
13. Zakończenie sesji 
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Ad.5 - informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach   

bieŜących 
 Przewodniczący Rady przedstawił informacje na temat: 

� doŜynek parafialnych zorganizowanych przez sołectwo Zawiść, 
� spotkania roboczego radnych w dniu 02.09.2010 r. dotyczącego spraw bieŜących.  

 
 W dalszej kolejności Przewodniczący Rady przedstawił pisma złoŜone do Rady Gminy: 

� odpowiedź Marszałka Województwa Opolskiego na rezolucję Rady Gminy Pokój z dnia 
28.06.2010 r. w sprawie funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali 
Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup, stanowiącą załącznik nr 2 do 
protokołu, 

� prośba mieszkańców Ładzy o wybudowanie kanalizacji, stanowiąca załącznik nr 3 do 
protokołu,  

� wniosek Pana J.śurowskiego, mieszkańca Pokoju, o dokonanie zmiany istniejącego 
planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Pokój, stanowiący załącznik nr 4 
do protokołu,  

� informacja Stowarzyszenia Producentów i Dziennikarzy Radiowych o uczniach z terenu 
gminy Pokój nagrodzonych w konkursie „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, stanowiąca 
załącznik nr 5 do protokołu,  

� sprawozdanie z wykonania budŜetu gminy za I półrocze 2010 r., stanowiące załącznik 
nr 6 do protokołu.  

 
 Informacja Przewodniczących Komisji o sprawach bieŜących 

 Pani D.Dryl, Przewodnicząca Komisji BudŜetowej, powiedziała o spotkaniach Komisji 
w dniach: 

− 27.08.2010 r. podczas którego dokonano kontroli wykonania budŜetu gminy za I 
półrocze 2010 r., 

− 02.09.2010 r. w trakcie którego dokonano analizy wydatków na drogi gminne w 2009 r. 
i 2010 r. 

 
 Pan M.Kruczek, Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej, powiedział o posiedzeniu 
Komisji w dniu 27.08.2010 r. podczas którego dokonano analizy wykonania budŜetu gminy za I 
półrocze 2010 r.  
 
Ad.6 - sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady oraz działalności między sesjami 
 Wójt Gminy w pierwszej kolejności przedstawiła informację z wykonania uchwał Rady 
Gminy podjętych na sesji w dniu 28.06.2010 r., stanowiącą załącznik nr 7 do protokołu.  
 W dalszej kolejności Wójt Gminy przedstawiła informacje na temat: 

� Planowanego na koniec września  zakończenia remontu drogi Domaradz-ParyŜ, 
� Rozbudowy świetlicy wiejskiej w Domaradzu i planowanego w grudniu jej otwarcia, 
� Utwardzenia placu przy budynku Szkoły Podstawowej w Domaradzu, 
� Remontu przeprowadzonego w Szkole Podstawowej w Pokoju w czasie wakacji, 
� Remontu dróg gminnych, 
� Czyszczenia rowów przydroŜnych i naleŜących do Gminnej Spółki Wodnej, 
� Trwającej budowy kanalizacji w Pokoju,  
� Budowy Stacji Uzdatniania Wody w Siedlicach, 
� Remontu świetlicy w Krzywej Górze, 
� Podpisanej umowy z Energią Pro na zamontowanie dodatkowych punktów świetlnych, 
� Udziału w dniu 22.07.2010 r. w negocjacjach dot. zwrotu części kosztów poniesionych 

na termomodernizację i podpisanej umowy na zwrot środków finansowych, 
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� Zleconej dokumentacji na remont  ul.1-go Maja na odcinku od Kościoła 
Ewangelickiego do ronda, 

� Zleconej dokumentacji na przyłącza kanalizacyjne w Ładzy, 
� Przebudowy byłej szkoły w Lubnowie na lokale socjalne, 
� Wykonania przyłączy wodociągowych w Domaradzkiej Kuźni, 
� ZłoŜenia wniosku do Marszałka Województwa Opolskiego o zabezpieczenie w 

budŜecie środków na budowę chodnika w Pokoju, 
� Działań podjętych po powodzi związanych z wydawaniem decyzji, szacowaniem strat, 

wypłatą zasiłków celowych.  
� Przeprowadzonych przetargów, 
� Rozpoczęcia roku szkolnego w placówkach oświatowych na terenie gminy,  
� Rozbudowy istniejącego zaplecza przez firmę „Mopex” w Zieleńcu, 
� Budowy parkingu przy Szpitalu w Pokoju, 
� Planowanego zakończenia budowy stacji paliw w Pokoju,  
� MoŜliwości odzyskania kostki brukowej złoŜonej na terenie byłego tartaku w Pokoju,  
� Planowanego, podczas doŜynek gminnych, nagrodzenia sołectw wyróŜniających się 

podejmowaniem działań z zakresu ochrony środowiska, 
� certyfikatu „Laur Gospodarności” potwierdzającego  przynaleŜność gminy Pokój do 

grona najbardziej efektywnych i gospodarnych samorządów w Polsce, 
� wniosków złoŜonych na pozyskanie środków pozabudŜetowych, 
� 40 osób zatrudnionych w ramach robót publicznych, 
� Powierzenia obowiązków dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w 

Pokoju Panu A.Antochowi, 
� Przetargów rozstrzygniętych na dowóz dzieci do szkół z terenu gminy, który wygrał 

PKS Namysłów oraz przewóz dzieci niepełnosprawnych, który został wygrany przez 
Pana S.Nalepę.  

 
Ad.7 - podsumowanie pracy placówek oświatowych za rok szkolny 2009/2010  

 prowadzonych przez Gminę Pokój oraz informacja o stanie realizowanych przez 

 nie zadań oświatowych  
 Pani Z.Cioma, Sekretarz Gminy Pokój, omówiła treść materiału będącego 
podsumowaniem pracy placówek oświatowych za rok szkolny 2009/2010, stanowiącą załącznik 
nr 7 do protokołu.  
 Pani J.Ziółek, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Domaradzu, poinformowała o objęciu 
1/3 liczby uczniów opieką Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Namysłowie. Stwierdziła, 
Ŝe do najczęstszych przyczyn stwierdzonych problemów naleŜą: ubóstwo, niesystematyczność, 
agresja, „eurosieroctwo”. 
 Pani E.Gosławska, Wicedyrektor Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Pokoju, 
poinformowała o utworzeniu klasy wyrównawczej, do której będą uczęszczać uczniowie 
drugoroczni oraz z najsłabszymi wynikami uzyskanymi na zakończenie VI kl. szkoły 
podstawowej. ZauwaŜyła, Ŝe spadają wyniki osiągane przez szkołę na egzaminie gimnazjalnym 
i stwierdziła, Ŝe wynika to z coraz większej liczby dzieci z róŜnymi dysfunkcjami.  
 Radna W.Piętka poprosiła o uwzględnienie w materiale edukacyjnej wartości dodanej, 
poprosiła, aby zastanowić się nad zatrudnieniem w placówkach oświatowych psychologa i 
pedagoga.  
 Pan H.Kołodziej, Wiceprzewodniczący Rady, powiedział, Ŝe jako pedagog, nie popiera 
tworzenia klas wyrównawczych. 
 Radna E.Pawłowska, stwierdziła, Ŝe problemy dzieci wynikają często z nastawienia 
rodziców do procesu kształcenia, zasugerowała takŜe zorganizowanie spotkania ze specjalistą 
w zakresie doboru dla uczniów odpowiednich podręczników.  
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 Pan W.Kociencki, sołtys sołectwa Zawiść, zauwaŜył, Ŝe problemy z młodzieŜą zaczęły 
się od czasu powstania gimnazjów, dodał takŜe, Ŝe w wielu przypadkach rodzice nie mają 
kontroli nad dziećmi.  
 Pani Z.Letka, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pokoju, wyjaśniła, Ŝe wychowanie 
dzieci nie spoczywa wyłącznie na placówkach oświatowych.  
 Pan H.Łapszyński, Dyrektor Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Pokoju, przyznał, Ŝe 
istnieje odsetek rodziców, z którymi współpraca jest utrudniona, poinformował przy okazji o 
sukcesach sportowych odnoszonych przez szkołę.  
 Wójt Gminy poinformowała o spotkaniu dla uczniów i rodziców zaplanowanym na 
15.09.2010 r., którego tematyka będzie dotyczyć uzaleŜnień. Powiedziała takŜe o pedagogu 
zatrudnionym w szkołach.  
 Przewodniczący Rady wyraził zadowolenie z utworzenia klasy wyrównawczej. 
Stwierdził, Ŝe rozwiązanie to zapewni nauczycielom  bliŜszy kontakt z uczniami. Następnie 
zarządził przerwę w obradach.  
 
Po przerwie.  
 
Ad.8 - sprawozdanie z wykonania budŜetu gminy za  I półrocze 2010 r. 
 Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe sprawozdanie z wykonania budŜetu gminy za I 
półrocze 2010 r. zostało złoŜone do biura Rady Gminy w terminie.  
 Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał protokół ze wspólnego posiedzenia z 
Komisją BudŜetową, podczas którego dokonano analizy sprawozdania.  
 Pan M.Maryjowski, Skarbnik Gminy, omówił najwaŜniejsze zagadnienia związane z 
realizacją budŜetu gminy w I półroczu 2010 r.  
 
Ad.9 - interpelacje i zapytania radnych 
 Radny J.Kos zwrócił uwagę na potrzebę wyczyszczenia lustra stojącego na 
skrzyŜowaniu obok byłej stacji paliw w Pokoju oraz na ubytki w drodze powiatowej na odcinku 
od Fałkowic do Lubnowa.  
 Radna E.Pawłowska nawiązała do odpowiedzi otrzymanej w sprawie zagraŜających 
bezpieczeństwu  drzew przy ul.Nowy Świat w Pokoju. Poprosiła o przedstawienie protokołu z 
oględzin tych drzew oraz warunków w jakich nie będą stanowić one zagroŜenia. Zapytała takŜe 
przez kogo drzewa te mają być obserwowane.  
 Radna W.Piętka powiedziała o ubytkach w poboczu drogi powiatowej w miejscu zjazdu 
na tzw. „Starą drogę”. 
 Wiceprzewodniczący Rady poprosił o remont rowów przy ul.Leśnej i Wolności w 
Ładzy oraz o usunięcie suchych gałęzi z drzew rosnących wzdłuŜ drogi wojewódzkiej w Ładzy. 
Zaproponował takŜe, aby materiały na sesje przesyłać na skrzynki elektroniczne radnych. 
 Radna J.Paluch powiedziała o oznaczonych wiosną drzewach przy ul.Opolskiej w 
Domaradzkiej Kuźni, które do tej pory nie zostały wycięte. Zwróciła takŜe uwagę na drogę 
powiatową na odcinku Fałkowice-Lubnów, która wymaga natychmiastowego remontu.  
 Radny M.Kruczek przekazał prośbę Państwa Ściana z Domaradza dotyczącą wycięcia 
drzewa rosnącego przy ich posesji. Negatywnie odniósł się do sposobu usuwania ubytków w 
jezdniach przez Starostwo Powiatowe w Namysłowie.  
 Radny J.Jakubik zwrócił uwagę na potrzebę uzupełnienia ubytków na ul.Kościelnej w 
Pokoju.  
 Radna D.Gryl powiedziała takŜe o ubytkach w ul.Krótkiej i ul.Szkolnej w Krogulnej.  
 Przewodniczący Rady równieŜ zwrócił uwagę na niezadawalający stan drogi 
powiatowej na odcinku Dąbrówka Dolna –Kozuby. Poinformował takŜe o ograniczonej 
widoczności obok posesji Pana Krzaczka przy ul.Mariackiej w Pokoju.  
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Ad.9A - przyjęcie rezolucji w sprawie podjęcia działań mających na celu       

   wyremontowanie rzeki Stobrawy 
 J.Ptaszek, Zastępca Wójta, poinformowała o spotkaniu w Urzędzie Gminy w sprawie 
remontu rzeki Stobrawy. Powiedziała o konflikcie między rolnikami, Wojewódzkim Zarządem 
Melioracji i Urządzeń Wodnych, a przedstawicielami Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. 
 Przewodniczący Rady powiedział, Ŝe rezolucja ta pomoŜe Marszałkowi Województwa 
w zabezpieczeniu środków na remont rzeki Stobrawy, a następnie zarządził głosowanie w 
sprawie przyjęcia rezolucji. 
 
Głosowanie: 
  Za   - 12 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 
Ad.10 - podjęcie uchwał w sprawach: 

a) 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. 
Przewodniczący Rady poinformował o pozytywnej opinii do uchwały oddziału Związku 
Nauczycielstwa Polskiego  w Pokoju, następnie zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 
 
Głosowanie: 
  Za   - 12 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 
Uchwała nr XLIV/326/2010 stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 

b) zatwierdzenia zmian do Planu Odnowy Miejscowości Zieleniec na lata 2009-

2016 
 Pani J.Ptaszek, Zastępca Wójta, omówiła treść projektów uchwał  ujętych w 
podpunktach  b-j punktu 9 porządku obrad.  
 Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 
 
Głosowanie: 
  Za   - 12 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 
Uchwała nr XLIV/327/2010 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.  

 

c) zatwierdzenia zmian do Planu Odnowy Miejscowości Pokój na lata 2009-2016 
 W związku z wcześniejszym omówieniem projektu uchwały, Przewodniczący Rady 
zarządził nad nim głosowanie. 
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Głosowanie: 
  Za   - 12 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 
Uchwała nr XLIV/328/2010 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.  
 

d) zatwierdzenia zmian do Planu Odnowy Miejscowości Domaradz na lata 2009-

2016 
 W związku z wcześniejszym omówieniem projektu uchwały, Przewodniczący Rady 
zarządził nad nim głosowanie. 
 
Głosowanie: 
  Za   - 12 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 
Uchwała nr XLIV/329/2010 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.  
 

e) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Krogulna na lata 2010-2016 
 W związku z wcześniejszym omówieniem projektu uchwały, Przewodniczący Rady 
zarządził nad nim głosowanie. 
 
Głosowanie: 
  Za   - 12 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 
Uchwała nr XLIV/330/2010 stanowi załącznik nr 12 do protokołu.  

 

f) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dąbrówka Dolna na lata 2010-

2016 
 W związku z wcześniejszym omówieniem projektu uchwały, Przewodniczący Rady 
zarządził nad nim głosowanie. 
 
Głosowanie: 
  Za   - 12 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 
Uchwała nr XLIV/331/2010 stanowi załącznik nr 12 do protokołu.  
 

g) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lubnów na lata 2010-2016 
 W związku z wcześniejszym omówieniem projektu uchwały, Przewodniczący Rady 
zarządził nad nim głosowanie. 
 
Głosowanie: 
  Za   - 12 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
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Uchwała nr XLIV/332/2010 stanowi załącznik nr 13 do protokołu.  
 
h) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zawiść na lata 2010-2016 

 W związku z wcześniejszym omówieniem projektu uchwały, Przewodniczący Rady 
zarządził nad nim głosowanie. 
 
Głosowanie: 
  Za   - 12 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 
Uchwała nr XLIV/333/2010 stanowi załącznik nr 14 do protokołu.  
 

i) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Fałkowice na lata 2010-2016 
 W związku z wcześniejszym omówieniem projektu uchwały, Przewodniczący Rady 
zarządził nad nim głosowanie. 
 
Głosowanie: 
  Za   - 12 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 
Uchwała nr XLIV/334/2010 stanowi załącznik nr 15 do protokołu.  

 

j) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Krzywa Góra na lata 2010-2016 
 W związku z wcześniejszym omówieniem projektu uchwały, Przewodniczący Rady 
zarządził nad nim głosowanie. 
 
Głosowanie: 
  Za   - 12 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 
Uchwała nr XLIV/335/2010 stanowi załącznik nr 16 do protokołu.  

k) zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budŜetu za pierwsze 

półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej 
 Treść projektu uchwały przedstawił Skarbnik Gminy, następnie Przewodniczący Rady 
zarządził nad nim głosowanie.  
 
Głosowanie: 
  Za   - 12 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 
Uchwała nr XLIV/336/2010 stanowi załącznik nr 17 do protokołu.  
 
 

l) zmiany budŜetu gminy na 2010 rok 
 Pani D.Gryl, Przewodnicząca Komisji BudŜetowej, przedstawiła pozytywną opinię 
Komisji na temat zmian wprowadzonych do budŜetu gminy. Później Przewodniczący Rady 
zarządził głosowanie nad projektem uchwały.  
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Głosowanie: 
  Za   - 12 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 
Uchwała nr XLIV/337/2010 stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 
 

ł)   przystąpienia Gminy Pokój do realizacji projektu pn. Aktywne   

 Przedszkolaki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

 Poddziałanie 9.1.1., zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania 

 edukacji przedszkolnej 
 Treść projektu uchwały przedstawiła Wójt Gminy, następnie Przewodniczący Rady 
zarządził głosowanie nad projektem uchwały.  
 
Głosowanie: 
  Za   - 12 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 
Uchwała nr XLIV/338/2010 stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
 
Ad.11 - zapytania i wnioski mieszkańców 
 Pani R.Sobieraj z ul.Winna Góra w Pokoju powiedziała o ziemi zalegającej na asfalcie 
przy wjeździe na ul.Winna Góra, zwróciła uwagę na zniszczone ścieŜki w parku, 
zaproponowała takŜe ustawienie barierek uniemoŜliwiających wjazd do parku z ul.Opolskiej i z 
ul.Winna Góra. Zgłosiła takŜe sprawę przewróconego komina w Pokoju, na którym do tej pory 
miały gniazdo bociany i zaproponowała, aby wyznaczyć inne miejsce na ten cel. 
 Pani B.Leszczyńska, sołtys sołectwa Dąbrówka Dolna, przypomniała o koniczności 
naprawienia drogi prowadzącej na kąpielisko „Majorka” w Dąbrówce Dolnej. 
 Pani K.Piekarska, sołtys sołectwa Ładza, zaprosiła biorących udział w sesji do udziału 
w doŜynkach gminnych, które odbędą się w Ładzy w dniu 12.09.2010 r.  
 Przewodniczący Rady poprosił radnych o zasponsorowanie nagród dla sołectw 
uczestniczących w konkursie koron doŜynkowych. 
 Pan W.Kociencki zapytał o wzory wniosków o przyznanie zasiłku w związku z 
poniesionymi stratami w uprawach rolnych w czasie powodzi, które rolnicy mogą składać w 
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz dlaczego planuje się zainstalowanie tylko jednego, 
dodatkowego punktu oświetlenia ulicznego w Zawiści. ZauwaŜył takŜe, Ŝe od paru miesięcy nie 
ukazuje się gazeta wydawana przez Urząd Gminy, stwierdził, Ŝe duŜo ciekawych rzeczy dzieje 
się na terenie Gminy, a mieszkańcy o tym nie wiedzą. Powiedział takŜe o konieczności 
poprawienia stanu ul.Wierzbickiej w Zawiści oraz o przewróconym drzewie i zapytał o 
instytucję odpowiedzialną za jego posprzątanie. Poprosił ponadto o skierowanie wniosku do 
Stobrawskiego Parku Krajobrazowego o wyczyszczenie Stobrawy, skoro sami zabraniają 
wykonania tych prac. Na zakończenie swojej wypowiedzi podziękował za dofinansowanie 
wycieczki dla dzieci ze środków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych.  
 Wójt Gminy wyjaśniła, Ŝe montowanie dodatkowych lamp dotyczy tych punktów, dla 
których nie jest wymagana dokumentacja.  
 Pan A.Pachulski, sołtys sołectwa Domaradz, zapytał, czy firma „Budim” zakończy 
prace drogowe we wsi Świercowskie. Zgłosił takŜe potrzebę naprawienia przejazdu między 
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łąkami na Potoku Paryskim. Powiedział takŜe o gałęziach, które przysłaniają światło z  lampy 
przy zjeździe na drogę do śabińca. 
 Pani J.Sowa, sołtys sołectwa Zieleniec, zwróciła uwagę na obniŜenie się drogi 
wojewódzkiej w Zieleńcu obok posesji Pana Sosny.  
 Pani A.Urbiczek, sołtys sołectwa Siedlice, zapytała o termin naprawienia drogi 
powiatowej w Siedlicach.  
 Wójt Gminy powiedziała na podstawie informacji uzyskanych z Wydziału Dróg 
Powiatowych Starostwa Powiatowego w Namysłowie, Ŝe droga w Siedlicach powinna zostać 
wyremontowana w ciągu nadchodzącego tygodnia. Poinformowała takŜe, iŜ mimo starań nie 
powiodła się próba zainstalowania specjalnej platformy dla bocianów. Zwróciła ponadto uwagę 
na znaki drogowe zakazujące wjazdu do parku, zapewniła równieŜ, Ŝe rozezna sprawę ziemi 
zalegającej na ul.Winna Góra w Pokoju. Odnośnie ograniczonej widoczności na ul.Mariackiej 
w Pokoju, stwierdziła, Ŝe naleŜy porozmawiać z Panem Krzaczkiem w sprawie wycięcia 
zakrzaczeń. Zapewniła takŜe, Ŝe przypomni Pani K.Łakomej o wyczyszczeniu lustra obok byłej 
stacji paliw w Pokoju. Powiedziała takŜe o zapewnieniach Starostwa Powiatowego w 
Namysłowie w sprawie wycięcia drzewa obok posesji Państwa Ściana w Domaradzu. Później 
poinformowała, Ŝe odpowiedzi na resztę zapytań zostaną udzielone w formie pisemnej.  
 

Ad.12 - Zapytania i wnioski mieszkańców 
 Przewodniczący Rady przypomniał radnym o obowiązku złoŜenia oświadczeń 
majątkowych. 
 Wójt Gminy zaprosiła do udziału w doŜynkach gminnych w Ładzy. 
 Radna E.Pawłowska zawnioskowała o zawieszenie lampy naprzeciwko sklepu 
„Lewiatan” w Domaradzu.  
 Radna W.Piętka zwróciła uwagę na brak w Planie Odnowy Miejscowości Domaradz 
zapisu dotyczącego materiału, który znajdzie się na podłodze w budowanej świetlicy w 
Domaradzu. 
 Zastępca Wójta wyjaśniła, Ŝe podłoga zostanie wykonana z desek. 
 Radny J.Jakubik przypomniał o konieczności poprawienia stanu technicznego rowu przy 
ul.Podleśnej w Pokoju. 
 
 
 
 
 
Protokołowała:   
 
ElŜbieta Kuklok ………………… 
  
 

 
 
 

 
 
 
 
 


