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Protokół nr VII/11 

z VII sesji Rady Gminy Pokój 

odbytej w dniu 27 czerwca 2011 r. 

 
Obecni na posiedzeniu: M.Bartoń, D.Gryl, W.Hadyna, J.Jakubik, E.Kania, M.Kruczek, 

W.Kociencki, K.Paluch, K.Piekarska, W.Piętka, J.Sowa, R.Szeląg, K.Walek zgodnie z lista 

obecności stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu.  

 

Nieobecni usprawiedliwieni: J.Paluch, 

 

Obradom przewodniczył Pan Jacek Gosławski Przewodniczący Rady Gminy. 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji  

2. Stwierdzenie prawomocności obrad 

3. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Gminy Pokój 

4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady 

5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach 

bieżących 

6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy oraz działalności między 

sesjami 

7. Interpelacje i zapytania radnych 

8. Wykonanie budżetu gminy za 2010 rok - podjęcie uchwał: 

a) zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem                              

z wykonania budżetu Gminy Pokój za 2010 rok 

b) udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Pokój za 2010 rok 

9. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) powołania Komisji Doraźnej ds. opiniowania wniosków o nadanie tytułu 

„Zasłużony dla Gminy Pokój” 

b) zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Opolu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego 

pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w Pokoju, rejon ulic Opolskiej, 

Winna Góra, Brzeskiej, Kościelnej, Skośnej i Podleśnej 

c) wieloletniej prognozy finansowej 

d) zmiany budżetu gminy na 2011 rok 

10. Zapytania i wnioski mieszkańców 

11. Wolne wnioski i oświadczenia radnych 

12. Zakończenie sesji 

 

 

Ad.1 – otwarcie sesji 

 Posiedzenie Rady Gminy otworzył o godz.15
00 

Przewodniczący Rady Gminy, Pan 

Jacek Gosławski. Następnie przywitał Panią B.Zając Wójta Gminy, sołtysów, dyrektorów 

placówek oświatowych, mieszkańców oraz pracowników Urzędu Gminy.  

 

Ad.2 - stwierdzenie prawomocności obrad 

 Przewodniczący Rady stwierdził, że w obradach bierze udział 13 radnych, co 

stanowi quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych decyzji. 
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Ad.3 - przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Gminy Pokój 

 Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do protokołu z VI sesji Rady Gminy Pokój, 

ze względu na ich brak zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu.  

 

Głosowanie: 

  Za   - 13 radnych 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Ad.4 - przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady 

 Przewodniczący Rady przedstawił ustalony porządek obrad. 

Na salę narad wszedł radny M.Bartoń powiększając skład Rady Gminy do 14 osób.  

 Wójt Gminy zawnioskowała o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w 

sprawie przyjęcia do realizacji projektu „Aktywne Pokojanki”, w ramach którego zostaną 

zorganizowane kursy dla 8 kobiet.  

 Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad wprowadzeniem tego 

projektu uchwały do porządku obrad w pkt.9e 

 

Głosowanie: 

  Za   - 14 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

 W związku z wprowadzoną zmianą porządek obrad VII sesji Rady Gminy 

przedstawiał się w sposób następujący: 

1. Otwarcie sesji  

2. Stwierdzenie prawomocności obrad 

3. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Gminy Pokój 

4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady 

5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach 

bieżących 

6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy oraz działalności 

między sesjami 

7. Interpelacje i zapytania radnych 

8. Wykonanie budżetu gminy za 2010 rok - podjęcie uchwał: 

a) zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem                              

z wykonania budżetu Gminy Pokój za 2010 rok 

b) udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Pokój za 2010 rok 

9. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) powołania Komisji Doraźnej ds. opiniowania wniosków o nadanie 

tytułu „Zasłużony dla Gminy Pokój” 

b) zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w związku z realizacją 

zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w 

Pokoju, rejon ulic Opolskiej, Winna Góra, Brzeskiej, Kościelnej, 

Skośnej i Podleśnej 

c) wieloletniej prognozy finansowej 
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d) zmiany budżetu gminy na 2011 rok 

e) przyjęcia do realizacji projektu „Aktywne Pokojanki” w ramach 

priorytetu VII, działania 7.1 rozwój i upowszechnianie aktywnej 

integracji w poddziałaniu 7.1.1 rozwój i upowszechnianie aktywnej 

integracji przez ośrodki pomocy społecznej programu operacyjnego 

kapitał ludzki, współfinansowanego ze środków europejskiego 

funduszu społecznego 

10. Zapytania i wnioski mieszkańców 

11. Wolne wnioski i oświadczenia radnych 

12. Zakończenie sesji 

 

Następnie, poza porządkiem obrad, Przewodniczący Rady wraz z Wójtem złożyli 

podziękowania Pani J.Ziółek, w związku z zakończeniem sprawowania funkcji Dyrektora 

Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Domaradzu.  

 

Ad.5 - informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach   

           bieżących 

 Przewodniczący Rady Gminy przedstawił informacje na temat: 

 Spotkania roboczego radnych w dniu 21.06.2011 r. dotyczącego spraw bieżących, 

 Reprezentowania Rady Gminy podczas VIII Festiwalu Zabytkowych Parków i 

Ogrodów im.C.M.von Webera, 

 uczestnictwa w spotkaniu w dniu 24.06.2011 r. z udziałem przedstawicieli 

partnerskiej Gminy Hochspeyer z Niemiec, Lokalnej Grupy Działania „Stobrawski 

Zielony Szlak” oraz byłych mieszkańców Gminy Pokój. 

 

Później Przewodniczący Rady przedstawił pisma kierowane do Rady Gminy: 

 informacja Wojewody Opolskiego na temat zmiany zasad lokalizowania inwestycji 

telekomunikacyjnych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, 

stanowiąca załącznik nr 2 do protokołu, 

 uchwała nr XI/68/11 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie 

przyjęcia oświadczenia w sprawie upamiętnienia ofiar ludobójstwa dokonanego na 

Polakach na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiąca załącznik 

nr 3 do protokołu, 

 

Przewodniczący Rady poinformował także o spotkaniu radnych i sołtysów, które odbyło 

się przed sesją na Stacji Uzdatniania Wody w Siedlicach w związku z zastrzeżeniami do 

jakości wody na terenie gminy. Przewodniczący Rady powiedział, że podczas tego 

spotkania stwierdzono, iż w celu poprawienia jakości wody sieć wodociągową należy 

czyścić na najbardziej zanieczyszczonych odcinkach, dodał także, że zgłoszenia dotyczące 

konieczności płukania sieci należy zgłaszać bezpośrednio do „Ekowodu”.  

 

Informacja Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących 

 

Pan M.Kruczek, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, poinformował o posiedzeniu 

Komisji Rewizyjnej w dniu 03.06.2011 r. w trakcie którego: 

 dokonano analizy sprawozdania finansowego za 2010 rok,  

 zapoznano się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat 

sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pokój za 2010 rok,  

 zapoznano się z informacją o stanie mienia komunalnego, 

 wyrażono opinię na temat wykonania budżetu gminy za 2010 rok, 
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 sporządzono wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 

Pokój. 

 

Pani W.Piętka, Przewodnicząca Komisji Budżetowej, poinformowała o 

posiedzeniach Komisji w dniach: 

 01.06.2011 r. podczas którego dokonano analizy gospodarki finansowej 

Szkoły Podstawowej w Domaradzu oraz Zespołu Szkół Gimnazjalnych w 

Pokoju, 

 24.06.2011 r. podczas którego zaopiniowano zmiany wprowadzone do 

budżetu gminy oraz przeanalizowano wydatki związane z drogami gminnymi 

w latach 2010 – I półrocze 2011 r.  

 

 

Ad.6 - sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy oraz działalności między  

           sesjami 

 Wójt Gminy na wstępie przedstawiła informację o realizacji uchwał Rady Gminy 

Pokój podjętych na sesji w dniu 27 maja 2011 r., stanowiącą załącznik nr 4 do protokołu.  

 W dalszej kolejności Wójt Gminy przedstawiła informacje na temat: 

 Udziału w spotkaniu, na zaproszenie Starosty Namysłowskiego, dotyczącym 

utworzenia Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji oraz planowanego 

podpisania w dniu 05.07.2011 r. listu intencyjnego w tej sprawie, 

 Rozpoczętego remontu drogi gminnej w Siedlicach, 

 Patcherowania dróg powiatowych oraz planowanym wykonaniu nowej nawierzchni 

asfaltowej  na odcinku obok leśniczówki w Kozubach, 

 Prac melioracyjnych w Krzywej Górze, 

 Wykonania nowego przepustu w Siedlicach, 

 Budowy kanalizacji przy ul.Winna Góra w Pokoju, 

 Złożenia wniosku o dofinansowanie remontu  rowów melioracyjnych oraz drogi 

Świercowskie-Fałkowice w ramach środków przeznaczonych na usuwanie klęsk 

żywiołowych, 

 Udziału w spotkaniu w trakcie którego dokonano otwarcia mostu w Zawiści, 

 Uczestnictwa w spotkaniu sołtysów z Panem A.Spórem, Wicestarostą 

Namysłowskim,  

 Udziału w uroczystym zakończeniu roku szkolnego w Szkole Podstawowej w 

Pokoju, 

 Spotkania ze strażakami z Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaradzkiej Kuźni oraz 

planowanego przejęcia przez tę jednostkę budynku „Betanii” i zagospodarowania 

parteru na świetlicę, a pierwszego piętra na mieszkania komunalne,  

 Gminnych zawodów strażackich w Lubnowie, 

 udziału w zebraniu przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Namysłowie, 

 I Festiwalu Produktu Turystycznego w Buffalo Runch w Dąbrówce Dolnej 

zorganizowanego przez Lokalną Grupę Działania „Stobrawski Zielony Szlak”, 

 VIII Festiwalu Muzyki Zabytkowych Parków i Ogrodów im.C.M. von Webera oraz 

udziału w nim przedstawicieli z partnerskiej Gminy Hochspeyer  z Niemiec, Wójt 

Gminy przy okazji podziękowała wszystkim osobom zaangażowanym w organizację 

tego Festiwalu. 
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Ad.7 – interpelacje i zapytania radnych 

 Radna K.Piekarska podziękowała Panu A.Antochowi p.o. Dyrektora Gminnego 

Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pokoju za udostępnienie sprzętu nagłaśniającego na 

festyn w Ładzy.  

Radny K.Walek podziękował za współudział w organizacji gminnych zawodów 

strażackich w Lubnowie.  

 Wiceprzewodniczący Rady, odnosząc się do sprawy finansowania ze środków 

publicznych opłat za żółte i czerwone kartki oraz nieobecności zawodników z klubu LZS 

Zawiść poruszonej przez Komisję Budżetową  na poprzedniej sesji, stwierdził, że informacja 

ta jest nieprawdziwa i nie dotyczy tego klubu.  

 Radna W.Piętka zwróciła uwagę na brak odpowiedniego rozpowszechnienia 

informacji o Festiwalu Muzyki Zabytkowych Parków i Ogrodów C.M. von Webera i 

poprosiła, aby w przyszłym roku plakaty promujące tę imprezę zostały rozwieszone w 

Opolu.  

 Radny K.Paluch zapytał o II przetarg na remont rzeki Stobrawy. 

 Wójt Gminy nie posiadała informacji na temat tego przetargu, przy okazji 

poinformowała o wstrzymaniu prac na Stobrawie w związku ze stwierdzeniem przez 

pracowników Stobrawskiego Parku Krajobrazowego występowania w tej rzece chronionego 

gatunku ryby o nazwie „Koza”. 

 Radny M.Bartoń powiedział o konieczności wykoszenia poboczy przy drodze 

powiatowej prowadzącej do miejscowości Siedlice, później zapytał o plany związane z 

zagospodarowaniem budynku, w którym do tej pory funkcjonował ośrodek zdrowia w 

Pokoju. Następnie stwierdził, że ramach projektu „Aktywne Pokojanki” zawsze są 

oferowane szkolenia z tego samego zakresu i zaproponował, aby  zmienić tematykę tych 

kursów. Odnosząc się do planowanego wykonania mieszkań komunalnych w budynku 

„Betanii”  uznał, ze najlepszym rozwiązaniem dla Gminy byłaby ich sprzedaż. 

 Wójt Gminy wyjaśniła, że w zarządzaniu Gminy pozostało już niewiele budynków, 

przyznała także, że nie wszyscy lokatorzy tych mieszkań są zainteresowani ich wykupem. 

Poinformowała także, że budynek po byłym ośrodku zdrowia w Pokoju został wystawiony 

na sprzedaż. Zapewniła ponadto, że sprawa wykoszenia poboczy przy drodze powiatowej do 

Siedlic zostanie zgłoszona Staroście Namysłowskiemu podczas zebrania wiejskiego w 

Domaradzu oraz przekazana zostanie do Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego w 

Namysłowie. 

 Pani J.Ptaszek, Zastępca Wójta, wyjaśniła, że remonty w mieszkaniach komunalnych 

są wykonywane najczęściej przez ich lokatorów. 

 Wójt Gminy poinformowała o środkach zarezerwowanych w budżecie gminy na 

lokale komunalne w wysokości 10 tyś. zł. wystarczające jedynie na usuwanie awarii.  

 

 

Ad.8 – wykonanie budżetu gminy za 2010 rok – podjęcie uchwał: 

 

a) zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu Gminy Pokój za 2010 rok 

Na wstępie Pan M.Maryjowski, Skarbnik Gminy, omówił sprawozdanie z wykonania 

budżetu Gminy Pokój za 2010 rok, zwracając przede wszystkim uwagę na właściwe relacje, 

jakie zachodziły pomiędzy planem, a wykonaniem poszczególnych obszarów budżetu. 

Zwrócił także uwagę na plan dochodów wykonany w całości oraz na zasadę ostrożności, 

którą kierowano się przy wykonaniu wydatków, a także na prawidłową obsługę długu. 

Później przeszedł do omówienia sprawozdania finansowego, stanowiące załącznik nr 5 do 
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protokołu, zwracając uwagę w pierwszej kolejności na jego konstrukcję oraz elementy 

składowe. Później omówił poszczególne składniki majątku trwałego oraz obrotowego 

odnosząc się do źródeł ich finansowania. Zwrócił ponadto uwagę na wynik działalności 

wszystkich jednostek, których sprawozdania weszły w skład sprawozdania łącznego. 

Następnie omówił informację o stanie mienia Gminy, zwracając uwagę na sprzedaż mienia 

oraz dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.  

Pan M.Kruczek, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, odczytał protokoły z posiedzeń 

Komisji, podczas których dokonano analizy wykonania budżetu gminy za 2010 rok i 

sprawozdania finansowego za 2010 rok oraz zapoznano się z informacją o stanie mienia 

gminy. Poinformował także, że Komisja Rewizyjna nie wniosła uwag do przedstawionych 

sprawozdań i informacji.  

Przewodniczący Rady przypomniał, że sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pokój 

oraz sprawozdanie finansowe zostały przekazane Radzie Gminy w ustawowo określonych 

terminach, następnie odczytał opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat  

sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok, stanowiącą załącznik nr 6 do 

protokołu.  

Po wysłuchaniu powyższych informacji radni nie wnieśli dodatkowo żadnych uwag. 

Później Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 

gminy Pokój za 2010 rok. 

 

Głosowanie: 

   Za   - 14 głosów 

   Przeciw  - 0 

   Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr VII/62/2011 stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

b) udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Pokój za 2010 rok 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił wniosek Komisji o udzielenie Wójtowi 

Gminy absolutorium za 2010 r., następnie Przewodniczący Rady odczytał opinię 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na jego temat, stanowiącą załącznik nr 7a do 

protokołu.  

Później Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie 

udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2010 rok. 

 

Głosowanie: 

   Za   - 14 głosów 

   Przeciw  - 0 

   Wstrzymujących się - 0 
 

Uchwała nr VII/63/2011 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.  
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Ad.9 – podjęcie uchwał w sprawach 

a) powołania Komisji Doraźnej ds. opiniowania wniosków o nadanie tytułu 

„Zasłużony dla Gminy Pokój” 

Treść projektu uchwały przedstawiła Wójt Gminy. 

Przewodniczący Rady zaproponował, aby w skład Komisji weszli radni z Pokoju: 

J.Jakubik, R.Szeląg, M.Bartoń. 

Wskazani radni wyrazili zgodę na pracę w Komisji  Doraźnej.  

Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały.  

 

Głosowanie: 

   Za   - 14 głosów 

   Przeciw  - 0 

   Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr VII/64/2011 stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

b) zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Opolu w związku z realizacją zadania 

inwestycyjnego pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w Pokoju, rejon 

ulic Opolskiej, Winna Góra, Brzeskiej, Kościelnej, Skośnej i Podleśnej 

Treść projektu uchwały omówił Skarbnik Gminy, następnie wobec braku uwag ze 

strony radnych Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad omawianym projektem 

uchwały. 
 

Głosowanie: 

   Za   - 14 głosów 

   Przeciw  - 0 

   Wstrzymujących się - 0 
 

Uchwała nr VII/65/2011 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.  

 

c) wieloletniej prognozy finansowej 

Treść projektu uchwały przedstawił Skarbnik Gminy następnie Przewodniczący 

Rady zarządził nad nim głosowanie. 

 

Głosowanie: 

   Za   - 14 głosów 

   Przeciw  - 0 

   Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr VII/66/2011 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.  

 

d) zmiany budżetu gminy na 2011 rok 

Przewodnicząca Komisji Budżetowej przedstawiła pozytywną opinię Komisji na 

temat zmian wprowadzonych do budżetu gminy, następnie Przewodniczący Rady zarządził 

głosowanie nad projektem uchwały. 
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Głosowanie: 

   Za   - 14 głosów 

   Przeciw  - 0 

   Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr VII/67/2011 stanowi załącznik nr 12 do protokołu.  

 

e) przyjęcia do realizacji projektu „Aktywne Pokojanki” w ramach priorytetu 

VII, działania 7.1 rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w 

poddziałaniu 7.1.1 rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez 

ośrodki pomocy społecznej programu operacyjnego kapitał ludzki, 

współfinansowanego ze środków europejskiego funduszu społecznego 

Treść projektu uchwały przedstawiła Pani E.Hylla, p.o. kierownika Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej, następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad 

projektem uchwały.  

 

Głosowanie: 

   Za   - 14 głosów  

   Przeciw  - 0 

   Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr VII/68/2011 stanowi załącznik nr 13 do protokołu.  

 

Ad.10 – zapytania i wnioski mieszkańców 

 Pani B.Fiebig, sołtys sołectwa Siedlice, powiedziała o uszkodzonym mostku w 

Siedlicach, który zobowiązała się naprawić spółka „Ekowod” oraz o wyrwie przy wjeździe 

do Siedlic, stwarzającej zagrożenie.  

 Pan Abratkiewicz, mieszkaniec Pokoju, odniósł się do złej jakości wody i 

koniczności czyszczenia końcówek sieci wodociągowej raz w miesiącu. Zwrócił także 

uwagę na przekop powstały w ul. Podleśnej w związku z budową kanalizacji. Odniósł się 

również do wezwania do uiszczenia opłaty za wykonanie przyłącza do kanalizacji i 

stwierdził, że nie wszyscy mieszkańcy wiedzą, co stanowi podstawę do wyznaczenia opłaty 

we wskazanej wysokości.  

 Wójt Gminy odpowiadając na wcześniej zadane pytania poinformowała, że: 

 zgodnie z informacji uzyskanymi od Pana A.Masiowskiego, Prezesa Spółki 

„Ekowod” przepust w Siedlicach zostanie naprawiony, 

 wyrwa przy wjeździe do Siedlic została zabezpieczona, najprawdopodobniej zostanie 

ona usunięta na koszt Gminy, 

 temat jakości wody poruszany jest na sesjach od marca, Wójt Gminy zapewniła, że 

badania wody wskazują na jej przydatność do picia, ponadto skład chemiczny wody 

jest lepszy od wody, która była dostarczana ze Stacji Uzdatniania Wody w Zieleńcu, 

 przekop przez ul.Podleśną zostanie naprawiony przez firmę Wodgaz, która 

zajmowała się budową kanalizacji,  

 opłata za przyłącze do kanalizacji ma charakter ryczałtowy i wynosi 2 tyś zł., przy 

okazji Wójt Gminy omówiła kwestię naliczania opłaty adiacenckiej. 

 

Pan Z.Wójcik, sołtys sołectwa Pokój, stwierdził, że uchwała Rady Gminy Pokój w 

sprawie opłaty adiacenckiej dotyczyła gruntów, a nie nieruchomości.  

Wójt Gminy wyjaśniła, że opłata adiacenka naliczana jest od wzrostu wartości 

nieruchomości zabudowanych lub niezabudowanych.  



9 
 

 

Ad.11 – wolne wnioski i oświadczenia radnych 

 Przewodniczący Rady stwierdził brak bieżących informacji na temat działalności 

Lokalnej Grupy Działania „Stobrawski Zielony Szlak”. 

 Pani J.Ptaszek, Zastępca Wójta, przyznała, że niektóre informacje o działaniach tego 

stowarzyszenia docierają do Urzędu Gminy z opóźnieniem. 

 Wójt Gminy poinformowała, że Lokalna Grupa Rybacka planuje zaprezentować się 

w trakcie tegorocznych dożynek gminnych i stwierdziła, że będzie to także dobra okazja do  

zareklamowania Lokalnej Grupy Działania „Stobrawski Zielony Szlak” . Przy okazji Wójt 

Gminy podziękowała radnym za udzielenie absolutorium.  

 W związku z rozpoczynającymi się wakacjami Przewodniczący Rady złożył 

wszystkim obecnym na sali narad udanego wypoczynku.  

 

Ad.12 – zamknięcie sesji 

 Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy o godz.17
00

 

zamknął VII sesję Rady Gminy Pokój. 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała: 

 

Elżbieta Kuklok ………………………… 

 


