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Protokół nr XXXIII/14 

z XXXIII sesji Rady Gminy Pokój 

odbytej w dniu 26 maja 2014 r. 

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

J.Paluch, K.Paluch, E.Pawłowska, J.Sowa, R.Szeląg, K.Walek zgodnie z lista obecności 

stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu.  

 

Nieobecny usprawiedliwiony: radny M.Kruczek, K.Piekarska, 

 

Obradom przewodniczył Pan Jacek Gosławski Przewodniczący Rady Gminy. 

 

Porządek obrad: 

 

1. Otwarcie sesji 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad 

3. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Gminy Pokój 

4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady 

5. Informacja na temat planowanych remontów oraz stanu dróg powiatowych 

 i wojewódzkich położonych na terenie gminy Pokój  

6. Informacja na temat działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju 

7. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących 

8. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas XXXII sesji Rady Gminy 

Pokój oraz z działalności między sesjami 

9. Interpelacje i zapytania radnych 

10. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora 

b) przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu 

c) określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach 

 i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Pokój 

d) określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 

zarządzającym jest Gmina Pokój oraz warunków i zasad korzystania z tych 

przystanków 

e) zmiany uchwały nr XVII/148/2012 Rady Gminy Pokój z dnia 17 września 2012 r.  

w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy Pokój na lata 2012-2017” 

f) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej 

g) zmiany budżetu gminy na 2014 rok 

h) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 

11. Zapytania i wnioski mieszkańców 

12. Wolne wnioski i oświadczenia radnych 

13. Zakończenie sesji 

 

Ad.1 – otwarcie sesji 

 Posiedzenie Rady Gminy otworzył o godz.15
00  

Przewodniczący Rady Gminy, Pan Jacek 

Gosławski. Następnie przywitał Pana T. Sosnowskiego, kierownika Oddziału Terenowego 

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Oleśnie, Pana R.Letkiego radnego Rady Powiatu w 

Namysłowie, Panią B.Zając – Wójta Gminy,  dyrektorów placówek oświatowych, sołtysów, 

mieszkańców oraz pracowników Urzędu Gminy.  
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Ad.2 - stwierdzenie prawomocności obrad 

Przewodniczący  Rady stwierdził, że w obradach bierze udział 12 radnych, co stanowi 

quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych decyzji.   

 

Ad.3 - przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Gminy Pokój 

Przewodniczący  Rady zapytał o uwagi do protokołu z XXXII 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 Rady przedstawił ustalony porządek obrad. Nie wniesiono do niego 

żadnych uwag.  

 

Ad.5 - informacja na temat planowanych remontów oraz stanu dróg powiatowych 

i wojewódzkich położonych na terenie gminy Pokój  

 Pan T.Sosnowski, kierownik Oddziału Terenowego Zarządu Dróg Wojewódzkich w 

Oleśnie, przedstawił informacje na temat: 

 planowanych prac do wykonania na odcinku drogi wojewódzkiej położonej na terenie 

Gminy Pokój w latach 2014-2020, wśród których wskazana została przybudowa mostu w 

Krzywej Górze wraz z rozbudową drogi na odcinku 1,8 km, 

 planowanej przebudowie drogi wojewódzkiej, w ramach kontraktu wojewódzkiego, w 

Pokoju i Ładzy w miejscach szczególnie niebezpiecznych,  

 obecnie trwających remontów cząstkowych drogi wojewódzkiej na odcinku położonym 

na terenie gminy Pokój, 

 planowanego w czerwcu remontu zjazdu z ronda w ul. 1 Maja w Pokoju, 

 odnowienia w 2013 roku nawierzchni ronda w Pokoju. 

 

Przewodniczący Rady zwrócił uwagę na brak chodnika przy ul. Opolskiej w Pokoju. 

Przypomniał, że mimo, iż Gmina wywiązała się już ze swoich zadań w zakresie jego budowy, 

Zarząd Województwa do tej pory nie przeznaczył środków na dokończenie tej inwestycji.  

Pan T.Sosnowski zapewnił, że przekaże tę uwagę dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich, 

poprosił również o wystosowanie pisma do Zarządu Województwa Opolskiego w tej sprawie i 

stwierdził, że główną przeszkodą w realizacji tego zadania jest brak pieniędzy.  Powiedział o 

możliwości wsparcia finansowego tej inwestycji przez Gminę.  

Wójt Gminy powiedziała o piśmie Zarządu Wojewódzkiego Opolskiego informującym o 

planowanym wykonaniu chodnika w latach 2014-2020. Wyjaśniła, że Gmina nie posiada 

środków na współfinansowanie tego zadania.  

Radny M.Bartoń stwierdził, że w zeszłym roku, po okresie zimowym, nie została uprzątnięta 

droga w Zieleńcu, później powiedział o obniżeniu się asfaltu w drodze wojewódzkiej obok 

posesji Pana T.Barana w Krogulnej. Zapytał również, czy przebudowa dróg w Pokoju i w Ładzy 

będzie dotyczyć wyłącznie jezdni, czy również chodnika.  

Pan T.Sosnowski wyjaśnił, że wybór odcinków do przebudowy w Pokoju i Ładzy będzie 

uzgadniany z Gminą, przyznał również, że w zeszłym roku drogi nie zostały uprzątnięte po 

zimie ze względu na brak środków finansowych. Zapewnił ponadto, że dokona oględzin 

wskazanego przez radnego M.Bartonia miejsca w którym nastąpiło obniżenie się asfaltu.  

Radny M.Bartoń zwrócił także uwagę na obniżenie się przepustu w drodze wojewódzkiej  

przy wyjeździe z Kup w kierunku Pokoju.  
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Pan T.Sosnowski zapewnił o działaniach podejmowanych w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa, ale zwrócił również uwagę na ograniczenia wynikające z braku środków 

finansowych.  

Wiceprzewodniczący Rady powiedział o samosiejkach przy drodze wojewódzkiej, na 

wysokości ul.Winna Góra, które nie zostały w całości wycięte. Stwierdził, że rosną one w rowie, 

utrudniając przepływ wody.  

Pan T.Sosnowski wyjaśnił, że okres wycinki samosiejek trwa od 1 listopada do 28 lutego i 

zapewnił, że w następnym okresie zimowym samosiejki te zostaną wycięte.  

Radna D.Gryl poinformowała o wodzie gromadzącej się po każdych opadach deszczu przy 

przystanku autobusowym w Krogulnej.  

Pan T.Sosnowski zauważył, że rozwiązanie tego problemu wiąże się z przebudową drogi 

 i powiedział o braku środków na ten cel. Zaproponował złożenie wniosku w tej sprawie do 

Zarządu Województwa Opolskiego.  

Pan R.Letki, radny Rady Powiatu Namysłowskiego, powiedział o pismach wysyłanych przez 

mieszkańców do Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie wybudowania chodnika przy 

 ul. Opolskiej w Pokoju. Powiedział również o wodzie gromadzącej się po każdych opadach 

deszczu przy posesjach położonych przy ul. Opolskiej. Stwierdził, że inwestycja ta znacznie 

poprawiłaby bezpieczeństwo na tym odcinku drogi. Zwrócił także uwagę na konieczność 

wycięcia krzaków na poboczu drogi wojewódzkiej, przy wjeździe do Zieleńca, na wysokości 

posesji Pana Hładika. 

Pan T.Sosnowski zapewnił, że krzaki przy wjeździe do Zieleńca zostaną usunięte w okresie 

zimowym. Odnosząc się do wody gromadzącej  się przy ul. Opolskiej zwrócił uwagę na 

konieczność wybudowania w tym miejscu kanalizacji burzowej. Powiedział również o 

obowiązku dbania przez mieszkańców o rury znajdujące się pod zjazdami do posesji.  

Następnie Przewodniczący Rady podziękował Pani T.Sosnowskiemu za udział w sesji.  

Pan R.Letki poinformował, że ze względu na brak na sesji przedstawicieli Starostwa 

Powiatowego w Namysłowie został upoważniony do udzielenia informacji na temat stanu dróg 

powiatowych położonych na terenie Gminy Pokój. W dalszej kolejności przedstawił informacje 

na temat prac wykonanych do tej pory, wśród których wymienił m.in. uzupełnienie brakującego 

oznakowania, koszenie poboczy, remont nawierzchni asfaltu na drodze Jagienna – Kozuby oraz 

prac zaplanowanych, wśród których wskazał budowę chodnika w Zawiści i Dąbrówce Dolnej 

przy drodze prowadzącej do kościoła. Powiedział także o złożonym przez siebie wniosku o 

przycięcie koron drzew rosnących przy drodze powiatowej na odcinku od Jagiennej do Kozub, 

stwierdził jednak, że wykonanie tych zabiegów pielęgnacyjnych będzie uzależnione od decyzji 

Stobrawskiego Parku Krajobrazowego.  

Przewodniczący Rady zapytał, czy Starostwo Powiatowe planuje kompleksową przebudowę 

drogi na odcinku Jagienna – Kozuby i stwierdził, że doraźne jej remonty nie przynoszą efektów.  

Wiceprzewodniczący Rady zauważył, że pobocza przy drodze powiatowej w kierunku 

Zawiści nie były wykaszane, zwrócił także uwagę na konieczność przycięcia koron drzew 

rosnących przy drodze powiatowej.  

Radna J.Paluch stwierdziła, że do tej pory nie podjęto działań mających na celu usunięcie 

leju powstałego w drodze powiatowej, na wysokości posesji Pana Kunce. Zauważyła również, że 

chodnik w Domaradzkiej Kuźni powinien zostać wybudowany na odcinku od sklepu do 

cmentarza.  

Pan R.Letki uznał, że wykonanie tego chodnika mogłoby nastąpić w ramach przebudowy 

drogi powiatowej Wołczyn – Pokój, stwierdził jednak, że w najbliższym czasie wykonanie tej 

inwestycji nie będzie możliwe.  

Wójt Gminy przyznała, że od czasu powstania Starostwa Powiatowego w Namysłowie nie 

spotkała się z planem przebudowy dróg na terenie Gminy Pokój. 
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Ad.6 - informacja na temat działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju 

 Informację na temat działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju 

przedstawiła Pani E.Hylla, p.o. Kierownika GOPS. 

 Przewodniczący Rady odnosząc się do projektu realizowanego przez GOPS pn. 

„Aktywne Pokojanki” poprosił  o wyjaśnienie zwrotu „kontrakty socjalne” i zapytał o liczbę 

mieszkańców, którzy po zakończeniu udziału w tym projekcie znaleźli zatrudnienie.  

 Pani E.Hylla wyjaśniła, że kontrakt socjalny mobilizuje osoby do udziału w projekcie i 

przyznała, że po zakończeniu projektu pracę znalazł niewielki odsetek jego uczestników.  

 

Ad.7 - informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach  

 bieżących 

 Przewodniczący Rady przedstawił informacje na temat: 

 udziału wraz z Wójtem Gminy, w dniu 12.05.2014 r.,  w spotkaniu zorganizowanym 

przez Marszałka Województwa Opolskiego pt. „Opolskie przyjazne mieszkańcom i 

przedsiębiorcom”, 

 uczestnictwa wraz z Kierownikiem GOPS, w dniu 14.05.2014 r., w spotkaniu z 

Prezydentem RP nt. Opolskiej Karty Rodziny i Seniora, 

 dyżurów pełnionych wraz z Wiceprzewodniczącym Rady. 

 

Później Przewodniczący Rady przedstawił pisma kierowane do Rady Gminy Pokój: 

 informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej nt. oceny zasobów pomocy 

społecznej,  

 opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat sprawozdania z wykonania 

budżetu gminy za 2013 rok. 

 

 

Informacja Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących  
 

 Pani D.Gryl, Przewodnicząca Komisji Budżetowej, poinformowała o posiedzeniu 

Komisji w dniu 23.05.2014 r. podczas którego zaopiniowano zmiany w budżecie gminy na 2014 

rok.  

 

 Komisja Rewizyjna w okresie między sesjami nie odbyła spotkania.  

 

Ad.8 - sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas XXXII sesji Rady 

           Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami 

 Wójt Gminy w pierwszej kolejności przedstawiła sprawozdanie o realizacji uchwał Rady 

Gminy Pokój podjętych na sesji w dniu 28.04.2014 r., następnie przedstawiła informacje na 

temat: 

 odtwarzania nawierzchni jezdni po wybudowaniu kanalizacji w Pokoju, Wójt Gminy 

poprosiła o zgłaszanie uwag dotyczących wykonanych prac, 

 patcherowania dróg gminnych, 

 rozstrzygniętych przetargów na remont mostu w Lubnowie i opracowanie dokumentacji 

na rewitalizację zabytkowego parku w Pokoju, 

 ponownego ogłoszenia przetargów na remont świetlic w Fałkowicach i Domaradzkiej 

Kuźni, Wójt Gminy wyjaśniła, że w poprzednich postępowaniach przetargowych nie 

wpłynęły żadne oferty, 

 zaplanowanego na dzień 28.05.2014 r. otwarcia ofert w przetargu ogłoszonym na 

modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Ładza, 

 przetargu ogłoszonego na dowóz uczniów do szkół z terenu gminy Pokój w formie 

zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2014/2015, 
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 podpisanej umowy spółki „Zakład Komunalny Pokój” oraz planowanego posiedzenia 

rady nadzorczej, 

 zaplanowanego na 09.06.2014 r. wyjazdu radnych do Uniejowa,  

 wniosków złożonych na pozyskanie środków pozabudżetowych,  

 powołania Gminnej Rady Seniorów. 

 

Na zakończenie swojej wypowiedzi zaprosiła wszystkich obecnych na sali narad do udziału 

w Wędkarskich Dniach Pokoju w dniach 31.05.-01.06.2014 r. oraz Festiwalu Szachowym w 

dniach 07-08.06.2014 r. 

 

Ad.9 - interpelacje i zapytania radnych 

 Radny M.Bartoń powiedział o pracach wykonywanych przy odkopywaniu rowów przy 

ul. Żeromskiego w Pokoju zwracając uwagę na konieczność wycięcia sosny rosnącej przy tym 

rowie oraz krzaków „wchodzących” na jezdnię. Odniósł się również do wody zalegającej po 

opadach deszczu przy wjeździe z ul. 1 Maja na przystanek autobusowy i zapytał, czy 

skonsultowano z projektantem powody, dla których woda zalega we wskazanym miejscu.  

 Przewodniczący Rady zwrócił uwagę na pień pozostawiony po ściętym drzewie  przy ul. 

Wolności w Pokoju, na wysokości posesji Pani B.Mudry, stwarzający zagrożenie. Później 

powiedział o obniżonym poboczu na wysokości „Centrum Budowlanego” i zarządził przerwę w 

obradach.  

 

Po przerwie. 

 

Ad. 10 - podjęcie uchwał w sprawach: 

a) przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora 

Treść projektu uchwały omówiła Sekretarz Gminy, następnie Przewodniczący Rady 

zarządził nad nim głosowanie. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 12 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XXXII/300/2014 stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

b) przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu 

Treść projektu uchwały omówiła Wójt Gminy, następnie Przewodniczący Rady zarządził 

nad nim głosowanie. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 12 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XXXII/301/2014 stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  
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c) określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  

w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Pokój 

Przewodniczący Rady zgłosił zastrzeżenia do zapisu §2 projektu uchwały stwierdzając, 

że powinien on wprost określać wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego 

w czasie przekraczającym wymiar zajęć w ramach podstawy programowej na poziomie 1 zł.  

Pani Z.Cioma, radca prawny, uznała, że można wpisać w uchwale wysokość tej opłaty, 

ale zauważyła również, że w przypadku zmiany art.14 ust.5a ustawy o systemie oświaty, 

określającego maksymalną wysokość opłaty, konieczna będzie również zmiana uchwały.  

Przewodniczący Rady uznał, że wprowadzenie do uchwały zapisu „1 zł” da możliwość 

Radzie Gminy kontrolowania wysokości tej opłaty. Później postawił wniosek o wprowadzenie 

do projektu uchwały stawki w wysokości 1 zł za korzystanie z wychowania przedszkolnego w 

czasie przekraczającym wymiar zajęć w ramach podstawy programowej i zarządził nad 

głosowanie. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 1 głos 

  Przeciw  - 10 głosów 

  Wstrzymujących się - 1 głos 

 

 W dalszej kolejności Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem 

uchwały. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 11 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 1 

 

Uchwała nr XXXII/302/2014 stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  

 

Na salę narad weszła radna J.Sowa powiększając skład Rady Gminy do 13 osób. 

 

d) określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 

zarządzającym jest Gmina Pokój oraz warunków i zasad korzystania z tych 

przystanków 

Treść projektu uchwały omówiła Sekretarz Gminy. 

Radna J.Paluch zapytała o możliwość przeniesienia, po wykonaniu remontu świetlicy w 

Domaradzkiej Kuźni,  przystanku autobusowego w tej swietlicy.   

Pan D.Bochenek, sołtys sołectwa Kopalina, stwierdził, że niektóre przystanki autobusowe 

są usytuowane na gruntach stanowiących prywatną własność.  

Przewodniczący Rady zasugerował, aby przewoźnicy sami umieszczali na przystankach 

autobusowych rozkłady jazdy.  

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że zamieszczanie rozkładów jazdy na przystankach 

komunikacyjnych należy do obowiązków Gminy.  

Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały.  

 

Głosowanie: 

  Za   - 13 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 
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Uchwała nr XXXII/303/2014 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  

 

e) zmiany uchwały nr XVII/148/2012 Rady Gminy Pokój z dnia 17 września 

2012 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy Pokój na lata 2012-2017” 

Treść projektu uchwały omówiła Sekretarz Gminy, następnie Przewodniczący Rady 

zarządził nad nim głosowanie. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 13 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XXXII/304/2014 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  

 

f) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej 

 Treść projektu uchwały omówiła Wójt Gminy.  

 Radny M.Bartoń, uznał, że sprzedaż tej działki nie jest dobrym pomysłem. Zauważył, że 

stanowi ona część wydzielonego pasa, na którym nie zakładano budowy budynków.   

 Sekretarz Gminy wyjaśniła, że kupując tę działkę, Pani A.Słowikowska zapewni sobie 

swobodny dostęp do swojej posesji.  

 Radny M.Bartoń sprzeciwił się sprzedaży działek w Domaradzu, ze względu na 

konieczność zachowania przestrzeni i terenów wolnych od zabudowy. 

 Sekretarz Gminy zauważyła, że w przypadku niewyrażenia zgody na sprzedaż tych 

działek Gmina w dalszym ciągu będzie zobowiązana dbać o ich utrzymanie.  

 Radny M.Bartoń stwierdził, że pozostawienie działek na mieniu gminy umozliwi w 

przyszłości poprowadzenie w nich kanalizacji, zamiast w drogach gminnych. 

 Wójt Gminy zauważyła, że obecnie wszędzie kanalizacja jest budowana w drogach 

gminnych.  

 Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 10 głosów 

  Przeciw  - 1 głos 

  Wstrzymujących się - 2 głosy 

 

Uchwała nr XXXII/305/2014 stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

g) zmiany budżetu gminy na 2014 rok 

 Treść projektu uchwały omówił Skarbnik Gminy.  

 Przewodnicząca Komisji Budżetowej przedstawiła pozytywną opinię Komisji na temat 

zmian wprowadzonych do budżetu gminy na 2014 r. 

 Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 13 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XXXII/306/2014 stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
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h) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 

 Treść projektu uchwały omówił Skarbnik Gminy, następnie Przewodniczący Rady 

zarządził nad nim głosowanie.  

 

Głosowanie: 

  Za   - 13 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XXXII/307/2014 stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

Ad.11 - zapytania i wnioski mieszkańców 

 Pan A.Pachulski, sołtys sołectwa Domaradz, zapytał o termin wykaszania poboczy dróg 

gminnych.  

 

Ad.12 - wolne wnioski i oświadczenia radnych 

 Radny M.Bartoń zapytał o etap na jakim znajduje się sprawa Pani A.Mikuli dotycząca 

remontu rowów należących do Gminnej Spółki Wodnej.  

 Pan A.Pachulski, Prezes Gminnej Spółki Wodnej, poinformował o rozprawie sądowej w 

tej sprawie zaplanowanej na 18.06.2014 r. 

 Radna J.Sowa poinformowała o udziale zespołu „Zielenieckie Dziołchy” w  Festiwalu 

Piosenki Ranczerskiej "Wilkowyjce". 

 Radny J.Jakubik zwrócił uwagę na  bałagan panujący przy byłej mleczarni i ośrodku 

zdrowia w Pokoju. 

 Radny K.Paluch złożył życzenia wszystkim matkom obecnym na sali narad z okazji ich 

święta. 

 Wójt Gminy odnosząc się do wcześniej zadanych pytań poinformowała, że: 

– przyjmuje do realizacji sprawę byłego ośrodka zdrowia w Pokoju, 

– kolejne licytacje byłej mleczarni w Pokoju nie przynoszą efektu, 

– w czerwcu zostaną wykoszone pobocza dróg gminnych, 

– projekt remontu ul.1 Maja w Pokoju nie obejmował przebudowy terenu przy przystanku 

autobusowym, Wójt Gminy wyjaśniła, że projektant zakłada konieczność przebudowy 

tego terenu, 

 

Na zakończenie swojej wypowiedzi Wójt Gminy złożyła radnym, sołtysom oraz 

pracownikom Urzędu Gminy życzenia z okazji Dnia Samorządowca. 

Radni wraz z Wójtem ustalili, że kolejna sesja Rady Gminy odbędzie się 27.06.2014 o 

godz.14
00

. 

 

Ad.13 – zakończenie sesji 

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy o godz.17
25 

zamknął 

XXXIII  sesję Rady Gminy Pokój. 

 

 

 

 

Protokołowała: 

 

Elżbieta Kuklok …………………….. 


