Protokół nr XII/15
z XII sesji Rady Gminy Pokój
odbytej w dniu 29 grudnia 2015 r.
Obecni na posiedzeniu: T.Baran, J.Ciurla, J. Jakubik, E.Kania, T.Kruszelnicki, T.Krystosek,
J.Mielczarek, J.Paluch, K.Paluch, E.Pawłowska, K.Piekarska, J.Sowa, K.Walek, zgodnie z listą
obecności stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu.
Nieobecny: B.Frasiak,
Obradom przewodniczył Pan Jacek Gosławski Przewodniczący Rady Gminy
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji
2. Stwierdzenie prawomocności obrad
3. Przyjęcie protokołu z XI 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 XI sesji Rady Gminy Pokój
oraz z działalności między sesjami
7. Sprawozdanie z działalności Rady Gminy za 2015 rok
8. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2015 r.
9. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetowej za 2015 rok
10. Interpelacje i zapytania radnych
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu
b) określenia kryteriów naboru w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych
przez Gminę Pokój
c) określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Pokój
d) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016
e) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2016 rok
f) zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów
g) zmiany uchwały nr XXXIII/304/2014 z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia
„Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pokój na
lata 2012-2017”
h) zmiany budżetu gminy na 2015 rok
i) uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 2016
j) wieloletniej prognozy finansowej
12. Zapytania i wnioski mieszkańców
13. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
14. Zakończenie sesji
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Ad.1 – otwarcie sesji
Posiedzenie Rady Gminy otworzył o godz.1400 Przewodniczący Rady Gminy, Pan Jacek
Gosławski. Następnie przywitał Panią B.Zając – Wójta Gminy, dyrektorów placówek
oświatowych, 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 XI sesji Rady Gminy Pokój
Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do protokołu z XI sesji Rady Gminy Pokój, ze
względu na ich brak zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu.
Głosowanie:
Za
- 14 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 Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach
bieżących
Przewodniczący Rady przedstawił informacje na temat:
 spotkania w dniu 01.12.2015 r. dotyczącego problematyki ochrony dziedzictwa
kulturowego miejscowości Pokój zorganizowanego przez Opolskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków oraz Wójta Gminy Pokój,
 wieczerzy wigilijnej dla osób starszych i samotnych w Domaradzu, w dniu 05.12.2015 r.,
podczas której Radę Gminy reprezentowała Pani E.Pawłowska, Wiceprzewodnicząca
Rady Gminy,
 udziału w wieczerzy wigilijnej dla osób starszych i samotnych w Pokoju, w dniu
12.12.2015 r.,
 uczestnictwa w dniu 15.12.2015 r. w zebraniu sprawozdawczym Koła Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Pokoju, podczas którego Wójt Gminy Pokój
otrzymała Złotą Odznakę Honorową Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i
Inwalidów.
Później Przewodniczący Rady przedstawił pisma kierowane do Rady Gminy:
 skargę na Kierownika GOPS w Pokoju, którą Przewodniczący Rady zaproponował
przekazać do zbadania Komisji Rewizyjnej i zarządził głosowanie w tej sprawie:
Głosowanie:
Za
- 13 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 1 głos
 opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat projektu uchwały budżetowej
gminy na 2016 rok, stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu,
 opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat projektu uchwały w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej, stanowiącą załącznik nr 3 do protokołu,
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 wniosek Związku Gmin Śląska Opolskiego o podjęcie uchwały przez Radę Gminy Pokój
w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku, stanowiący załącznik nr 4 do protokołu,
 uchwałę nr IX/105/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 9 października 2015
r. w sprawie przyjęcia „Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego do ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego o współfinansowanie – współprowadzenie Centralnego
Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu”, stanowiącą załącznik nr 5 do
protokołu,
 informację Ministra Środowiska w sprawie projektu ustawy Prawo wodne, stanowiącą
załącznik nr 6 do protokołu,
 zapytanie Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego do uchwały nr IX/94/2015 w sprawie
zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów, stanowiące załącznik nr 7 do protokołu.
Informacja Przewodniczących Komisji na temat spraw bieżących
Pan T.Kruszelnicki, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, poinformował o posiedzeniu
Komisji w dniu 16.12.2015 r. w trakcie którego podsumowano pracę Komisji w 2015 roku oraz
ustalono plan pracy na 2016 rok.
Pan E.Kania, Przewodniczący Komisji Budżetowej, poinformował o posiedzeniu Komisji
w dniu 28.12.2015 r., podczas którego zaopiniowano zmiany wprowadzone do budżetu gminy na
2015 r. oraz podsumowano pracę Komisji w 2015 r.
Poza porządkiem obrad głos zabrał Pan H.Łapszyński, Dyrektor Zespołu Szkół
Gimnazjalnych w Pokoju, który poinformował o sukcesie uczniów Gimnazjum, którzy zajęli
I miejsce w V Powiatowym Konkursie Języka Angielskiego i Niemieckiego w Zespole Szkół
Mechanicznych w Namysłowie, wyprzedzając LO w Namysłowie i Publiczne Gimnazjum nr 2 w
Namysłowie.
Ad.6 - sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas XI 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 26.11.2015 r. stanowiącą załącznik nr 8 do
protokołu, później przedstawiła informacje na temat:
 remontów dróg powiatowych w Domaradzu i w Zawiści,
 wstępnej listy rankingowej Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w
kategorii dróg gminnych, na której remont drogi w Żabińcu jest na 20 miejscu,
 unieważnionego przetargu w dniu 11.12.2015 r. na „Odbiór, transport i
zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych i niezamieszkałaych na terenie Gminy Pokój w pierwszych czterech
miesiącach 2016 roku”,
 ponownego przetargu w dniu 21.12.2015 r. na „Odbiór, transport i zagospodarowanie
odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i
niezamieszkałaych na terenie Gminy Pokój w pierwszych czterech miesiącach 2016
roku”, w wyniku którego wybrano ofertę przedstawioną przez firmę „Remondis”, przy
okazji Wójt Gminy poinformowała, że przetarg dotyczy pierwszych czterech miesięcy
2016 r., ponieważ od maja planowane jest zlecenie wywozu odpadów komunalnych
Zakładowi Komunalnemu „Pokój”, powiedziała również o planowanej na styczeń 2016 r.
dyskusji na temat podwyższenia cen za wywóz odpadów komunalnych,
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 zaplanowanego na styczeń 2016 r. przetargu na prace budowlane w byłej szkole
podstawowej w Ładzy, w której planowane jest uruchomienie Centrum Doświadczania
Świata,
 uroczystości w Urzędzie Gminy Pokój w dniu 15.12.2015 r. dla 8 par z terenu Gminy
Pokój, które obchodziły jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego,
 udziału pracowników Urzędu Gminy Pokój w akcji „Szlachetna paczka”,
 sukcesu uczniów Publicznego Gimnazjum w Pokoju w V Powiatowym Konkursie Języka
Angielskiego oraz otrzymania przez N.Bąkowską, byłą uczennicę Gimnazjum, nagrody
Marszałka Województwa Opolskiego „Prymus Opolszczyzny”,
 wyników kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej dotyczącej Systemu Informacji
Oświatowej.
Na zakończenie swojej wypowiedzi Wójt Gminy dokonała krótkiego podsumowania 2015 r.
wskazując na zadania zrealizowane oraz na zadania których nie udało się wykonać, złożyła także
życzenia obecnym na sali narad z okazji nadchodzącego Nowego Roku.
Ad.7 - sprawozdanie z działalności Rady Gminy za 2015 rok
Przewodniczący Rady przedstawił sprawozdanie z działalności Rady Gminy za 2015 rok,
stanowiące załącznik nr 9 do protokołu.
Ad.8 - sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2015 r.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji za
2015 rok, stanowiące załącznik nr 10 do protokołu.
Ad.9 - sprawozdanie z działalności Komisji Budżetowej za 2015 rok
Przewodniczący Komisji Budżetowej przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji za
2015 rok, stanowiące załącznik nr 11 do protokołu.
Ad.10 - interpelacje i zapytania radnych
Radny T.Krystosek podziękował Wójtowi Gminy, która przyczyniła się do realizacji
zadania mającego na celu remont i przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych w Zawiści.
Stwierdził, że jedynie ok. 80% prac zaplanowanych na etapie projektu zostało wykonanych i
powiedział, że ze względu na niski budżet przeznaczony na tę inwestycję nie przeprowadzono
remontu części ul. Wołczyńskieskiej, który prawdopodobnie zostanie wykonany w 2016 r.
Zauważył również, że projektant opracowujący przebudowę skrzyżowania nie zwrócił uwagi na
konieczność oddzielenia nowo powstałego parkingu, na wysokości Ośrodka Wychowawczego w
Zawiści, od pasa jezdni linią przerywaną namalowaną na asfalcie. Powiedział również o
konieczności ustawienia przed rozpoczynającą się zatoką, mającą pełnić funkcje parkingu, znaku
„Parking do 2,5 t”. Poinformował, że uwagi te przekazał Panu K.Holinejowi, Naczelnikowi
Wydziału Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Namysłowie i złożył stosowny wniosek
w tej sprawie. Później podziękował Panu T.Błażejewskiemu, Kierownikowi Oddziału
Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kluczborku, za wykonanie prac na
rzece Stobrawie w Kopalinie. Następnie poprosił o skierowanie wniosku do Starostwa
Powiatowego w Namysłowie o zabezpieczenie środków w budżecie na 2016 rok na usunięcie
zakrzaczeń przy drodze powiatowej na odcinku Zawiść – Szum. Powiedział o piśmie z
19.06.2015 r. otrzymanym ze Starostwa Powiatowego w Namysłowie informującym o
planowanym przeglądzie zakrzaczeń w okresie wrzesień-październik przy drogach powiatowych
m.in. na wskazanym odcinku drogi. Zwrócił ponadto uwagę na tabliczki informacyjne z
nazwami ulic, czy numerami domów. Stwierdził, że tabliczki te zmieniają pierwotny,
prawidłowy kierunek wskazywania, przechylają się, bądź też zjeżdżają do połowy słupka, na
którym są zamontowane. Później powiedział o tabliczkach ustawionych na terenie Gminy
Wołczyn, które po zamontowaniu nie zmieniają swojego położenia i przekazał Wójtowi Gminy
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zdjęcie takiej tabliczki. Poprosił również, aby pracownicy Zakładu Komunalnego „Pokój”
przemieszczając się po terenie Gminy zwracali uwagę na te tabliczki i je poprawiali.
Radna K.Piekarska zapytała o przegląd popękanego asfaltu na ul. Leśnej w Ładzy,
zgłosiła również sprawę zaasfaltowanej studzienki kanalizacyjnej przy posesji Pani Paterkiewicz
w Ładzy.
Radna J.Mielczarek powiedziała o niepoprawnie wykonywanych pracach przy
czyszczeniu zbiornika p.poż. w Żabińcu, zapytała również o możliwość zakupienia dodatkowych
elementów wyposażenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w
Domaradzu.
Przewodniczący Rady nawiązał do wypadku drogowego w Pokoju, do którego doszło w
wyniku nieprawidłowego oznakowania dróg gminnych i zwrócił uwagę na konieczność
dostawienia znaków „Ustąp pierwszeństwa przejazdu” przy niektórych ulicach. Dla przykładu
powiedział o braku znaku przy betonowej drodze prowadzącej do byłej Szkoły Rolniczej w
Pokoju.
Radna K.Piekarska powiedziała o braku stojącego dotychczas przy wjeździe
w ul. Wolności w Ładzy znaku drogowego „Zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie
całkowitej ponad 25 ton”.
Następnie Przewodniczący Rady zarządził przerwę w obradach.
Po przerwie.
Przewodniczący Rady przywitał przybyłą na sesję Panią R.Podporę, Przewodniczącą
Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Pokoju.
Ad.11 - podjęcie uchwał w sprawach:
a) przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu
Treść projektu uchwały omówił Przewodniczący Rady, później zarządził nad nim
głosowanie.
Głosowanie:
Za
- 14 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XII/114/2015 stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
b) określenia kryteriów naboru w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych
przez Gminę Pokój
Treść projektu uchwały omówiła Sekretarz Gminy, później Przewodniczący Rady zarządził
nad nim głosowanie.
Głosowanie:
Za
- 14 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XII/115/2015 stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
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c) określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Pokój
Treść projektu uchwały omówiła Sekretarz Gminy, później Przewodniczący Rady zarządził
nad nim głosowanie.
Głosowanie:
Za
- 14 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XII/116/2015 stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
d) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016
Treść projektu uchwały omówiła Pani E.Hylla, p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Pokoju.
Przewodniczący Rady zwrócił uwagę na konieczność edukowania rodziców pod kątem
rozpoznawania objawów zażywania narkotyków przez dzieci.
Sekretarz Gminy powiedziała o badaniu ankietowym przeprowadzonym przez psychologa
wśród młodzieży gimnazjalnej oraz o planowanym szkoleniu rad pedagogicznych pod kątem
przeciwdziałania narkomanii wśród uczniów.
Następnie przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Głosowanie:
Za
- 14 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XII/117/2015 stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
e) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2016 rok
Radny T.Krystosek zwrócił uwagę na błąd w tabeli dotyczącej wydatków na realizację
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na 2016 r. – jest
„Plan na 2015 r.”, a powinno być „Plan na 2016 r.”
Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Głosowanie:
Za
- 14 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XII/118/2015 stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
f) zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów
Treść projektu uchwały omówiła Sekretarz Gminy, następnie Przewodniczący Rady
zarządził nad nim głosowanie.
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Głosowanie:
Za
- 14 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XII/119/2015 stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
g) zmiany uchwały nr XXXIII/304/2014 z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia
„Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pokój
na lata 2012-2017”
Treść projektu uchwały omówiła Sekretarz Gminy, zwracając uwagę na konieczność
dokonania korekty w tabeli nr 1 poprzez wykreślenie budynku pod adresem Fałkowice 38,
następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Głosowanie:
Za
- 14 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XII/120/2015 stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
h) zmiany budżetu gminy na 2015 rok
Treść projektu uchwały omówił Skarbnik Gminy, następnie Przewodniczący Rady zarządził
nad nim głosowanie.
Głosowanie:
Za
- 14 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XII/121/2015 stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
i) uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 2016
Treść projektu uchwały omówił Skarbnik Gminy.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetowej przedstawili pozytywną opinię
na temat projektu budżetu gminy na 2016 r.
Później Przewodniczący Rady odczytał opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na
temat projektu budżetu gminy na 2016 rok, a następnie zarządził głosowanie nad projektem
uchwały.
Głosowanie:
Za
- 14 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała Nr XII/122/2015 stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
j) wieloletniej prognozy finansowej
Treść projektu uchwały omówił Skarbnik Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat
Wieloletniej Prognozy Finansowej, a później zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
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Głosowanie:
Za
- 14 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała Nr XII/123/2015 stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
Przewodniczący Rady podziękował Skarbnikowi Gminy za pomyślną współpracę
w 2015 r. i wyraził nadzieję, że w 2016 r. nadal będzie dobrze się ona układać.
Ad.12 - zapytania i wnioski mieszkańców
Pani R.Podpora, Przewodnicząca Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i
Inwalidów w Pokoju, powiedziała o odznaczeniu przyznanym Wójtowi Gminy za wspieranie
seniorów oraz o szczegółowym sprawozdaniu z działalności Koła za 2015 rok, złożyła także
życzenia z okazji nadchodzącego Nowego Roku.
Przewodniczący Rady wyraził uznanie dla realizowanej przez Panią E.Pawłowską,
nauczyciela w Szkole Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Domaradzu, innowacji pod
nazwą „Skuteczna nauka słówek z platformą insta.ling”. Powiedział również o artykule na temat
tej innowacji w ostatnim numerze „Przeglądu”.
Pani W.Piętka, Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w
Domaradzu, poinformowała o nowatorskich sposobach nauczania w szkole, podając dla
przykładu Metodę Freineta, wyróżnieniu dla uczennicy kl. IIIa w ogólnopolskim konkursie
„Koch mit Deutsch” oraz o realizowanych innowacjach. Powiedziała również o planowanym
wprowadzeniu w oddziałach przedszkolnych nowej techniki nauczania - Metody Montessori.
Pan W.Kociencki, sołtys sołectwa Zawiść, zapytał o organizację wywozu odpadów
komunalnych w związku ze zmianą od 01.01.2016 r. firmy, która będzie realizować to zadanie.
Powiedział również o konieczności wykonania przejścia dla pieszych przy przystanku
autobusowym, przy Ośrodku Wychowawczym w Zawiści. Później zgłosił zastrzeżenia do prac
remontowych wykonanych na skrzyżowaniu przy wjeździe do Zawiści i poprosił, aby Pan
A.Pawlicki, zajmujący się drogami w Urzędzie Gminy Pokój, przyjechał do Zawiści i zapoznał
się na miejscu ze stwierdzonymi uchybieniami.
Pani G.Sobek, sołtys sołectwa Domaradzka Kuźnia, odniosła się do nieprawdziwej
informacji, o godzinach otwarcia Agencji Pocztowej w Domaradzkiej Kuźni, jaka ukazała się w
ostatnim „Przeglądzie”, zgodnie z którą Agencja ta jest otwarta do godz.1700, a w rzeczywistości
jest ona czynna do godz. 1300. Poprosiła również o przekazywanie „Przeglądów” do obydwóch
sklepów w Domaradzkiej Kuźni.
Sekretarz Gminy wyjaśniła, że z prośbą o rozpowszechnienie informacji o godzinach
otwarcia placówek pocztowych na terenie gminy zwróciła się Poczta Polska z Opola, zapewniła
również o przekazywaniu gazetek gminnych do sklepów wskazanych przez Panią G.Sobek.
Wójt Gminy odnosząc się do zapytań radnych i sołtysów udzieliła następujących
odpowiedzi:
 w sprawie dokończenia remontu ul. Wołczyńskiej w Zawiści rozmawiała z
przedstawicielem Wydziału Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Namysłowie i
zapewniono ją o dokończeniu prac w nowym roku,
 zwróci uwagę pracownikom Zakładu Komunalnego „Pokój” na problem z tabliczkami z
nazwami ulic i numerami domów,
 zostanie wysłany wniosek do Starostwa Powiatowego w Namysłowie o wycięcie
zakrzaczeń przy drodze powiatowej Zawiść – Szum,
 w sprawie ul. Leśnej w Ładzy i studzienki kanalizacyjnej odpowiedź radnej K.Piekarskiej
zostanie udzielona w formie pisemnej,
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 czyszczeniem zbiornika p.poż. w Żabińcu zajmuje się Zakład Komunalny „Pokój”, w
styczniu dodatkowe czynności zostaną wykonane w ramach ćwiczeń bojowych przez
OSP w Domaradzu,
 montaż wiaty przystankowej w Żabińcu nastąpi w 2016 r.,
 w sprawie doposażenia placu zabaw w Domaradzu odpowiedź radnej J.Mielczarek
zostanie udzielona w formie pisemnej,
 przyjmuje do realizacji wniosek Przewodniczącego Rady w sprawie przeglądu
oznakowania drogowego na terenie Pokoju,
 w sprawie znaku drogowego w Ładzy, który zaginął, odpowiedź radnej K.Piekarskiej
zostanie udzielona w formie pisemnej.
Następnie Wójt Gminy poinformowała o planowanym wystąpieniu z wnioskiem o dotację do
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, zgodnie z
sugestią Przewodniczącego Rady, na dodruk ulotek na temat segregacji odpadów. Powiedziała
również o spotkaniu, które odbędzie się w dniu 04.01.2016 r. z przedstawicielami firmy
„Remondis” podczas którego zostaną omówione kwestie techniczne związane z wywozem
odpadów komunalnych.
Później Przewodniczący Rady w imieniu swoim i Wójta Gminy złożył życzenia
Noworoczne.
Ad. 14 - zakończenie sesji
Wobec zrealizowania porządku obrad o godz. 1600 Przewodniczący Rady Gminy
zamknął XII sesję Rady Gminy Pokój.

Protokołowała:
Elżbieta Kuklok …………………
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