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Protokół nr XXXVI/14 

z XXXVI sesji Rady Gminy Pokój 

odbytej w dniu 20 października 2014 r. 

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

W.Kociencki,  J.Paluch, K.Paluch, E.Pawłowska, K.Piekarska,, J.Sowa, K.Walek zgodnie z listą 

obecności stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu.  

 

Nieobecni: R.Szeląg 

Obradom przewodniczył Pan Jacek Gosławski Przewodniczący Rady Gminy. 

 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad 

3. Przyjęcie protokołu z XXXV 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 podjętych podczas XXXV sesji Rady Gminy 

Pokój oraz z działalności między sesjami 

7. Informacja na temat działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pokoju 

8. Informacja na temat działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokoju 

9. Podsumowanie pracy placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Pokój oraz 

informacja o stanie realizowanych przez nie zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014 

10. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady o złożonych im oświadczeniach 

majątkowych 

11. Interpelacje i zapytania radnych 

12. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Pokój na lata 2014-2020 

b) zmiany budżetu gminy na 2014 rok 

c) wieloletniej prognozy finansowej 

13. Zapytania i wnioski mieszkańców 

14. Wolne wnioski i oświadczenia radnych 

15. Zakończenie sesji 

 

Ad.1 – otwarcie sesji 

Posiedzenie Rady Gminy otworzył o godz.15
00  

Przewodniczący Rady Gminy, Pan Jacek 

Gosławski. Następnie przywitał Pana W.Kirejczyka, współautora Strategii Gminy Pokój na lata 

2014-2020, Panią B.Zając – Wójta Gminy,  dyrektorów placówek oświatowych, Panią 

R.Dąbrowską – Prezesa Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Pokoju, R.Podporę – 

Przewodniczącą Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Pokoju, sołtysów, 

mieszkańców oraz pracowników Urzędu Gminy.  

 

Ad.2 – stwierdzenie prawomocności obrad 

Przewodniczący  Rady stwierdził, że w obradach bierze udział 14 radnych, co stanowi 

quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych decyzji.   

 

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

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

względu na ich brak zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu.  
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Głosowanie: 

  Za   - 13 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 1 głos 

 

Ad.4 - przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady 

 Przewodniczący Rady przedstawił ustalony porządek obrad. 

 Radny M.Bartoń powiedział o licznych błędach w treści Strategii Rozwoju Gminy Pokój na 

lata 2014-2020. Stwierdził, że uchwała w sprawie przyjęcia tego dokumentu nie może zostać 

przyjęta w przedstawionym radnym kształcie. Zaproponował, aby podczas tej sesji przedyskutować 

treść Strategii, a na kolejnym posiedzeniu Rady Gminy, po usunięciu usterek, podjąć stosowną 

uchwałę.  

 Przewodniczący Rady poinformował o obecności na sesji Pana W.Kirejczyka, współautora 

Strategii i zaproponował, aby w pierwszej kolejności zapoznać się z jego informacją na temat tego 

dokumentu,  a później podjąć decyzję o podejmowaniu uchwały na tej sesji.  

 Pan W.Kirejczyk wyjaśnił, że jego zadaniem jest zaprezentowanie Strategii, a decyzja w 

sprawie podjęcia uchwały należy do radnych.  

 Radny M.Barton zapytał o konsekwencje niepodjęcia uchwały na sesji. 

 Wójt Gminy wyjaśniła, że przesunięcie terminu podjęcia uchwały nie wywoła żadnych 

skutków.  

 Radca prawny Z.Cioma poinformowała, że Rada Gminy może zagłosować nad wnioskiem 

radnego M.Bartonia o wycofaniu z porządku obrad uchwały dotyczącej Strategii, bądź też swoje 

zdanie będzie mogła wyrazić podczas głosowania nad projektem uchwały.  

 Radny W.Hadyna stwierdził, że wniosek radnego M.Bartonia, może okazać się uzasadniony 

po przeprowadzeniu dyskusji na temat Strategii.  

 Radca prawny wyjaśniła, że porządek obrad może zostać zmieniony przez radnych w 

dowolnym momencie trwania sesji.  

 W związku z tą informacją radny M.Bartoń wycofał wniosek o wykreślenie z porządku 

obrad uchwały w sprawie Strategii Gminy Pokój do czasu zakończenia dyskusji na jej temat.  

 Pan W.Kirejczyk przedstawił prezentację multimedialną na temat Strategii Rozwoju Gminy 

Pokój na lata 2014-2020 zwracając uwagę na kierunki rozwoju Gminy Pokój, jej mocne i słabe 

strony, szanse i zagrożenia, cele strategiczne oraz wyniki przeprowadzonego badania ankietowego 

wśród społeczności gminy Pokój. 

 Radny M.Bartoń uznał, że głównymi celami wyznaczonymi w Strategii są rewitalizacja 

zabytkowego parku w Pokoju oraz nadanie miejscowości Pokój statusu uzdrowiska. Stwierdził brak 

w tym dokumencie informacji na temat możliwości rozwoju gospodarczego gminy i firm 

działających na jej terenie. Odwołał się do jednego z zaproponowanych celów gminy, 

wskazujących na potrzebę wybudowania dyskontu handlowego. Stwierdził, że to rozwiązanie może 

wpłynąć niekorzystnie na lokalnych przedsiębiorców zajmujących się handlem. Odniósł się do 

kwestii bezrobocia poruszonego w Strategii i uznał, że osoby pozostające bez pracy na terenie 

gminy posiadają „status bezrobotnego z wyboru”. Dla przykładu powiedział o problemach z 

zatrudnieniem osoby bezrobotnej we własnej firmie. Zwrócił również uwagę na brak zapisów 

dotyczących wolnych obszarów inwestycyjnych i powiedział o terenach należących do Agencji 

Nieruchomości Rolnych posiadających  plan zagospodarowania przestrzennego, które po 

podzieleniu na mniejsze działki, mogłyby przyciągnąć potencjalnych inwestorów. Uznał również, 

że po przeprowadzeniu rewitalizacji zabytkowego parku w Pokoju Gmina będzie zmuszona 

pokrywać koszty jego utrzymania. Stwierdził ponadto, że zapisy dotyczące świetlic wiejskich 

wykluczają się, jeden zapis wskazuje na ich sprawne funkcjonowanie, a inny odnosi się do braku 

zajęć w tych świetlicach ze względu na brak chętnych.  

 Radna E.Pawłowska stwierdziła, że Rada Gminy nigdy nie naciskała na powstanie w Pokoju 

dyskontu. Przypomniała, że pisma w sprawie uruchomienia marketu były wysyłane do znanych 
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sieci handlowych na wniosek emerytów narzekających na wysokie ceny w sklepach na terenie 

Pokoju.  

 Wiceprzewodniczący Rady wskazał na brak miejscowości Zawiść w części dotyczącej 

problemów z komunikacją publiczną. Powiedział o utrudnionym dostępie emerytów do lekarzy 

specjalistów, uznał także, że powstanie nowego sklepu w Pokoju wpłynęłoby na obniżenie cen w 

sklepach należących do Spółdzielni Rolmer.  

 Radny M.Bartoń wyjaśnił, że nie jest przeciwny budowie sklepu, uznał jedynie zapis w 

Strategii wymuszający na gminie budowę dyskontu za niewłaściwy. 

 Radny W.Hadyna stwierdził, że Strategia Gminy powinna być spójna ze strategią powiatu i 

województwa.  

 Sekretarz Gminy powiedziała, że powiat jest na etapie opracowywania Strategii. Wyjaśniła, 

że celowym zamierzeniem było zlecenie opracowania tego dokumentu osobom spoza gminy, które 

nie znały specyfiki regionu i problemów tutejszej społeczności. Stwierdziła, że Gmina Pokój 

kojarzona jest ze szpitalem, a nie z przedsiębiorczością. Zauważyła, że to plan zagospodarowania 

przestrzennego wyznacza kierunki rozwoju. Uznała, że przedsiębiorcy sami powinni  występować z 

pomysłami inwestowania na terenie Gminy. Poinformowała również, że ankiety wskazywały na 

problemy mieszkańców z kupnem taniej żywności.  

 Wójt Gminy powiedziała, że Strategia ta jest spójna ze strategią województwa, w której 

Pokój widziany jest jako uzdrowisko.  

 Następnie Przewodniczący Rady wraz z radnym M.Bartoniem wnieśli szereg uwag do treści 

Strategii Gminy na lata 2014-2020. 

 Pan W.Kirejczyk przypomniał o wyłożeniu Strategii do społecznych konsultacji przed 

dwoma miesiącami i zapytał dlaczego wcześniej nie zgłoszono uwag do jej treści.  

Radny M.Bartoń powiedział o potrzebie uzbrojenia terenów w Zieleńcu pod inwestycje i 

dążeniu Gminy wraz z Agencją Nieruchomości Rolnych do ich podziału i sprzedaży.  

 Wójt Gminy stwierdziła, że Agencja nie jest zainteresowana przekształceniem działek i nie 

składa wniosków do planu zagospodarowania przestrzennego.  

 Następnie Przewodniczący Rady zarządził przerwę w obradach.  

 

Po przerwie.  

 

Radny M.Bartoń, w związku z licznymi uwagami na temat Strategii Rozwoju Gminy Pokój 

na lata 2014-2020, podtrzymał wcześniej zgłoszony wniosek o wycofanie z porządku obrad 

projektu uchwały, pkt 12, podpunkt a. Stwierdził, że głosowanie nad tym dokumentem powinno 

odbyć się po skorygowaniu jego treści.  

Przewodniczący Rady poparł wniosek radnego M.Bartonia i zarządził nad nim głosowanie. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 11 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 3 głosy 

 

W związku z wprowadzoną zmianą porządek obrad XXXVI sesji Rady Gminy Pokój 

przedstawiał się w sposób następujący: 

1. Otwarcie sesji 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad 

3. Przyjęcie protokołu z XXXV 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 podjętych podczas XXXV sesji Rady Gminy 

Pokój oraz z działalności między sesjami 
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7. Informacja na temat działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w 

Pokoju 

8. Informacja na temat działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokoju 

9. Podsumowanie pracy placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Pokój oraz 

informacja o stanie realizowanych przez nie zadań oświatowych za rok szkolny 

2013/2014 

10. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady o złożonych im oświadczeniach 

majątkowych 

11. Interpelacje i zapytania radnych 

12. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zmiany budżetu gminy na 2014 rok 

b) wieloletniej prognozy finansowej 

13. Zapytania i wnioski mieszkańców 

14. Wolne wnioski i oświadczenia radnych 

15. Zakończenie sesji 

 

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

 Przewodniczący Rady przedstawił informacje na temat udziału w Kongresie Gmin 

Wiejskich w dniach 16-17.09.2014 r. oraz w Wojewódzkim Święcie Karpia Opolskiego w dniu 

04.10.2014 r. 

 Później Przewodniczący Rady przedstawił pisma kierowane do Rady Gminy: 

 opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat przebiegu wykonania budżetu 

gminy za I półrocze 2014 r., opinia stanowi załącznik nr 2 do protokołu, 

 wniosek Opolskiego Zrzeszenia Przewoźników Drogowych o niepodwyższanie stawek 

podatku od środków transportowych, wniosek stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  

 

Informacja Przewodniczących Komisji na temat spraw bieżących 

 

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

w dniu 26.09.2014 r., w trakcie którego dokonano kontroli stanu dróg gminnych po 

przeprowadzonych remontach.  

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

dniu 10.10.2014 r., podczas którego dokonano analizy zmian dokonanych w budżecie gminy. 

 

Ad. 6 - sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas XXXV sesji Rady Gminy 

 Pokój oraz z działalności między sesjami 

Wójt Gminy w pierwszej kolejności przedstawiła informację o realizacji uchwał Rady 

Gminy Pokój podjętych podczas sesji w dniu 08.09.2014 r., stanowiącą załącznik nr 4 do protokołu, 

później przedstawiła informacje na temat: 

 remontu remizy OSP w Fałkowicach, 

 remontu świetlicy wiejskiej w Domaradzkiej Kuźni, 

 remontu mostu na rzece Stobrawie w miejscowości Lubnów, 

 remontu drogi Krogulna – Siedlice, 

 remontu ulicy Rataja w Pokoju, 

 wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Pokój oraz o postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania 

na środowisko, 

 spotkania w Pokoju, w dniu 19.09.2014 r., z udziałem m.in. Wojewody Opolskiego, 

Konsula Republiki Federalnej Niemiec w Opolu, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 

Dyrektora Stobrawskiego Parku Krajobrazowego w związku z pomysłem Wojewody 

Opolskiego dotyczącym nadania miejscowości Pokój nazwy „Pomnik historii”, Wójt Gminy 
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poinformowała również, że spotkanie to zakończyło się prezentacją filmu promującego 

Pokój pt. „Pokój z widokiem”, 

 Wojewódzkiego Święta Karpia Opolskiego w Krogulnej w dniu 04.10.2014 r., 

 uzupełnienia składu osobowego Rady Nadzorczej spółki „Samorządowa Polska”, 

 planowanego ogłoszenia w grudniu konkursu na stanowisko prezesa spółki „Zakład 

Komunalny Pokój”, 

 wniosku spółki „Ekowod” złożonego do Marszałka Województwa Opolskiego o wydanie 

koncesji na wykonanie odwiertów w celu pozyskania wód mineralnych i termalnych na 

terenie miejscowości Pokój. 

 

Na zakończenie swojej wypowiedzi Wójt Gminy złożyła gratulacje J.Paluch, E.Kani, 

K.Paluchowi, J.Sowie i K.Piekarskiej, którzy zostali już uznani za wybranych radnych w 

nadchodzących wyborach do Rady Gminy Pokój. 

 

Ad.7 - informacja na temat działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji 

  w Pokoju 

 Informację na temat działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pokoju, 

w formie prezentacji multimedialnej,  przedstawiła Pani A.Łukaszczyk, p.o. Dyrektora tej placówki. 

 Przewodniczący Rady stwierdził, że oferta GOKSiR jest bogata i podziękował pracownikom 

tej instytucji za dotychczasową pracę. 

 

Ad.8 - informacja na temat działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokoju 

 Informację na temat działalności Gminnej Biblioteki Publicznej przedstawiła Pani B.Mudry, 

Dyrektor tej placówki.  

 Przewodniczący Rady wyraził słowa uznania dla działań promujących czytanie książek 

wśród mieszkańców gminy. Zapytał również o liczbę czytelników, a także o nabywanie nowych 

książek.  

 Pani B.Mudry wyjaśniła, że liczba czytelników w ostatnim czasie utrzymuje się na takim 

samym poziomie. Powiedziała również o środkach finansowych otrzymywanych z Ministerstwa 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego  oraz od Gminy Pokój umożliwiających zakup nowych książek.  

 Pani R.Podpora,  Przewodniczącą Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i 

Inwalidów w Pokoju, podziękowała Wójtowi Gminy oraz Paniom B.Mudry i A.Łukaszczyk za 

dotychczasową współpracę. Poinformowała także o nowo otwartym sklepie „DINO” w Kup, w 

którym ceny są niższe od cen obowiązujących w placówkach handlowych na terenie Pokoju. 

 

Ad.9 - podsumowanie pracy placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Pokój  

              oraz informacja o stanie realizowanych przez nie zadań oświatowych za rok szkolny   

              2013/2014 

 Informację na temat pracy placówek oświatowych, ze szczególnym uwzględnieniem 

wyników kontroli zewnętrznych oraz sprawdzianów i egzaminów, przedstawiła Sekretarz Gminy. 

Informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  

 Pani W.Piętka, Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Domaradzu, 

przyznała, że wyniki sprawdzianu w kl.VI były niezadawalające. Powiedziała o dobrych efektach 

osiąganych przez uczniów w zawodach sportowych oraz o licznych certyfikatach i nagrodach 

otrzymywanych przez placówkę. Powiedziała, że informacje na temat bieżącej działalności szkoły 

umieszczane są w gazetce wydawanej przez Urząd Gminy oraz na stronie internetowej tej jednostki. 

Przypomniała również o ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej przez wizytatorów Kuratorium 

Oświaty w Opolu, która potwierdziła wysoki poziom realizacji zadań oświatowych przez tę 

placówkę. 

 Pan H.Łapszyński, Dyrektor Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Opolu,  powiedział, że ze 

względu na ważność egzaminu gimnazjalnego kładziony jest duży nacisk na osiąganie przez 
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uczniów jak najlepszych wyników. Powiedział o dobrych wynikach w sporcie i zachęcił do 

przeglądania strony internetowej szkoły. 

 Pani A.Jakubik, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pokoju, poinformowała o 

działalności szkoły w różnych obszarach, wśród których priorytet stanowią zajęcia dydaktyczne.   

 Pani R.Dąbrowska, Prezes oddziału ZNP w Pokoju, powiedziała o uczennicy gimnazjum, 

która odniosła sukcesy w konkursie z astronomii oraz w konkursie matematycznym na szczeblu 

powiatowym, a także w konkursie wiedzy o samorządzie terytorialnym. Jako Prezes oddziału ZNP 

w Pokoju podziękowała władzom Gminy za starania mające na celu zapewnienie zatrudnienia 

wszystkim nauczycielom. 

 Przewodniczący Rady podziękował dyrektorom szkół za pracę w roku szkolnym 2013/2014. 

 Wójt Gminy poinformowała o przyznaniu Nagrody Opolskiego Kuratora Oświaty Pani 

W.Piętce oraz Złotego Medalu za Długoletnią Służbę Pani A.Mospan, nauczycielowi Szkoły 

Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Domaradzu.  

 

Ad.10 - informacja Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady o złożonych im oświadczeniach  

  majątkowych 

Przewodniczący Rady odczytał informacje będące analizą oświadczeń majątkowych 

dokonaną przez siebie oraz Wójta Gminy Pokój. Informacje stanowią załączniki nr 6 i 7 do 

protokołu.  

 

Ad.11 – interpelacje i zapytania radnych 

 Przewodniczący Rady podziękował za wyremontowanie ul. Rataja w Pokoju. 

 Radna E.Pawłowska nawiązała do koszenia boiska sportowego w Domaradzu. Stwierdziła, 

że latem boisko to kosił M.Kalis, przy użyciu własnej kosiarki, a boisko w Zawiści było koszone 

przez pracownika Urzędu Gminy, przy pomocy sprzętu służbowego. Następnie powiedziała o 

konieczności poprawienia stanu drogi od posesji Pani Pędziwiatr w kierunku Kozub oraz na 

zarośnięty rów naprzeciwko posesji Państwa Kalis. Poprosiła także o wykoszenie pobocza przy 

mostku w Domaradzu, znajdującego się przy wyjeździe w kierunku Paryża oraz o wykoszenie 

terenu wokół stawku przeciwpożarowego.  Później przekazała zapytanie Państwa Riewoldt 

dotyczące zmotywowania ich sąsiada do przycięcia lip. Zaproponowała również zamontowanie 

napowietrznej siłowni na boisku sportowym w Domaradzu i zapytała o możliwość ponownego 

zawieszenia skrzynki na listy, zdjętej z budynku sklepu.  

 Wiceprzewodniczący Rady przekazał podziękowania rodziców za ustawienie przystanku 

autobusowego przy wjeździe na ul.Wiejską w Kopalinie i zapytał o możliwość utworzenia 

przystanku „na żądanie” obok posesji Pana Bombisa. Później wskazał na wyłożone kostką brukową 

pobocze przy przystanku autobusowym, na którym parkują samochody. Powiedział także o braku 

chodnika w Zawiści, którego wykonanie planowano zakończyć we wrześniu. Zwrócił również 

uwagę na potrzebę przycięcia gałęzi na dębach rosnących przy drodze powiatowej w Zawiści. 

 Przewodniczący Rady zapytał o procedury związane z uzyskaniem licencji gminnego 

przewodnika, który mógłby oprowadzać zainteresowanych po Pokoju. 

 Radny M.Bartoń powiedział o braku zajęć dodatkowych dla wychowanków Publicznego 

Przedszkola w Pokoju, zbyt wczesnym wyłączaniu  lampach oświetlenia ulicznego w godzinach 

porannych oraz dewastacji działki gminnej położonej przy wjeździe na ul. Winna Góra w Pokoju. 

Zasugerował także, aby na zebraniach przedwyborczych pytać mieszkańców o ich opinie i 

potrzeby. Następnie powiedział o problemach lokalowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokoju, 

na które zwrócono uwagę również w Strategii. Przypomniał o planach przeniesienia siedziby 

biblioteki do budynku po byłej Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Pokoju, który obecnie 

wynajmuje spółka „Hodowla Soi Agroyoumis Polska”, przy okazji stwierdził, że na wynajęcie tego 

budynku nie ogłoszono przetargu, a podczas ostatniej sesji podano informację o nieodpłatnym 

użyczeniu tego biurowca. Później poruszył sprawę Gminnego Wysypiska Śmieci w miejscowości 

Świercowskie, na które, mimo wcześniejszych zapewnień, nie dowieziono ziemi.  

 Wójt Gminy odnosząc się do wcześniej zadanych pytań udzieliła następujących wyjaśnień: 
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 w sprawie niedowiezienia ziemi na Gminne Wysypisko Śmieci odpowiedź radnemu 

M.Bartoniowi zostanie udzielona na piśmie w terminie późniejszym,  

 w sprawie wynajęcia biurowca po byłej Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Pokoju 

powiedziała, że Gmina nie miała obowiązku ogłaszania przetargu na jego wynajęcie, dodała 

również, że Gmina nie może czerpać korzyści z wynajmu, dlatego też budynek ten oddano 

w nieodpłatne użyczenie na okres 3 miesięcy,  

 odnośnie problemów lokalowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokoju poinformowała o 

planach połączenia tej placówki z biblioteką szkolną i stworzenia jej siedziby na terenie 

szkoły, 

 w sprawie dewastacji działki gminnej przy ul. Winna Góra w Pokoju powiedziała, że ziemia 

na ten teren miała zostać nawieziona w ograniczonej ilości, przyznała, że działka ta wymaga 

wykoszenia, 

 sprawę zmiany godzin wyłączania lamp oświetlenia ulicznego przyjęła do realizacji,  

 w sprawie braku zajęć dodatkowych w Publicznym Przedszkolu w Pokoju poinformowała o 

braku środków finansowych na ten cel, przy okazji powiedziała o zajęciach z języka 

angielskiego prowadzonych w dwóch grupach, do których uczęszczają najstarsi 

wychowankowie, 

 zostaną sprawdzone przepisy w zakresie wydawania przez Gminę licencji gminnego 

przewodnika, 

 w sprawie chodnika w Zawiści rozmawiała z pracownikiem Starostwa Powiatowego w 

Namysłowie, który potwierdził, że inwestycja ta ma zostać wykonana do końca roku, 

 odnośnie koszenia boiska sportowego w Domaradzu Wójt Gminy powiedziała o 

planowanym przekazaniu Szkole Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Domaradzu 

kosiarki, przy pomocy której będzie również koszone boisko, 

 wykonanie napowietrznej siłowni w Domaradzu będzie mogło nastąpić w przyszłym roku, 

po pozyskaniu środków zewnętrznych na ten cel, 

 stawkiem p.poż. i terenem do niego przylegającym w Domaradzu zajmuje się jednostka 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaradzu, 

 sprawę wykoszenia rowu obok posesji Państwa Kalis w Domaradzu przyjmuje do realizacji. 

 

Ad.12 - Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) 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 rok. 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 14 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XXXVI/321/2014 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.  

 

b) wieloletniej prognozy finansowej 

Treść projektu uchwały omówił Skarbnik Gminy, następnie Przewodniczący Rady zarządził nad 

nim głosowanie.  

 

Głosowanie: 

  Za   - 14 głosów 

  Przeciw  - 0 
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  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XXXVI/322/2014 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.  

 

Ad.13 – zapytania i wnioski mieszkańców 

 Pani D.Trojanowska, zapytała o możliwość zainstalowania progów zwalniających na 

drogach asfaltowych w Pokoju, a także o zakładanie dodatkowych lamp oświetlenia ulicznego. 

Powiedziała również o niesprawnym hydrancie znajdującym się obok jej posesji.  

 Pan D.Bochenek, sołtys sołectwa Kopalina, stwierdził, że mieszkańcy narzekają na nową 

lokalizację przystanku autobusowego przy wjeździe na ul. Wiejską w Kopalnie, gdyż dzieci 

czekające na autobus zaśmiecają to miejsce. Uznał również, że znak drogowy wyznaczający 

przystanek autobusowy został wkopany na prywatnym gruncie.  Zasugerował także, aby nie stawiać 

znaków „Zakaz parkowania” na wskazanym przez Wiceprzewodniczącego placu przed świetlicą 

wiejską w Zawiści, gdyż wtedy policja będzie miała podstawy do karania mieszkańców sołectwa, 

parkujących tam swoje samochody. 

 Wiceprzewodniczący Rady wyjaśnił, że chodzi jedynie o miejsce, w którym zatrzymują się 

autobusy.  

 

Ad.14 - wolne wnioski i oświadczenia radnych 

 Przewodniczący Rady poinformował o ostatniej sesji w kadencji 2010-2014 zaplanowanej  

na 7 listopada 2014 r. 

 Wójt Gminy zapewniła, że rozpozna możliwość zainstalowania progów zwalniających na 

ulicach Pokoju, wyjaśniła również, że do końca roku powinno zostać uzupełnione oświetlenie 

uliczne o dodatkowe lampy.  

 Sekretarz Gminy poinformowała o przekazaniu sprawy hydrantu Zakładowi Wodociągów i 

Usług Komunalnych „EKOWOD”w Namysłowie.  

 

Ad.15 – zakończenie sesji 

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy o godz.18
45 

zamknął 

XXXVI  sesję Rady Gminy Pokój. 

 

 

 

 

 

Protokołowała: 

Elżbieta Kuklok ……………… 


