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Protokół nr XXIII/13 

z XXIII sesji Rady Gminy Pokój 

odbytej w dniu 20 maja 2013 r. 

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

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

stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu.  

 

Nieobecni: M.Bartoń, W.Kociencki 

 

Obradom przewodniczył Pan Jacek Gosławski Przewodniczący Rady Gminy. 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad 

3. Przyjęcie protokołów z: 

a)   XXI  sesji Rady Gminy Pokój odbytej w dniu 18.03.2013 r. 

b)   XXII sesji Rady Gminy Pokój odbytej w dniu 10.04.2013 r.  

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 XXII sesji Rady Gminy 

Pokój oraz z działalności między sesjami 

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

8. Interpelacje i zapytania radnych 

9. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) skargi na działalność Wójta Gminy Pokój oraz Kierownika Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej 

b) nadania Statutu Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Pokoju 

c)  zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w związku z finansowaniem 

zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Pokoju – 

Etap I, rejon ulic Wojska Polskiego, Żeromskiego, Wolności, Rataja, 1 Maja, 

Reja, Średniej   i Mariackiej” 

d)  zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Banku Gospodarstwa Krajowego                     

w związku z finansowaniem zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa 

kanalizacji sanitarnej w Pokoju – Etap I, rejon ulic Wojska Polskiego, 

Żeromskiego, Wolności, Rataja, 1 Maja, Reja, Średniej i Mariackiej” 

e) zmiany budżetu gminy na 2013 rok 

f) wieloletniej prognozy finansowej 

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 Pana R.Letkiego – Radnego Rady Powiatu 

Namysłowskiego, Panią R.Podporę – Przewodniczącą Koła Polskiego Związku Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów w Pokoju, 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 13 radnych, co stanowi 

quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych decyzji.  

 

Ad.4 - przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady 
Przewodniczący Rady przedstawił ustalony porządek obrad. 

Wójt Gminy zawnioskowała o wprowadzenie do porządku obrad dwóch projektów 

uchwał w sprawach: 

 wyrażenia zgody na rozwiązanie z radnym  stosunku pracy przez Dyrektora Zespołu 

Szkół Gimnazjalnych w Pokoju, 

 wyrażenia zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy przez Dyrektora Publicznej 

Szkoły Podstawowej w Pokoju.  

Wójt Gminy wyjaśniła, że wskazane projekty uchwał związane są z zamiarem przejścia 

Przewodniczącego Rady – Pana J.Gosławskiego, na emeryturę.  

 Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad wprowadzeniem 

wskazanych przez Wójta Gminy uchwał do porządku obrad w pkt. 9 jako podpunkty „g” i 

„h”. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 13 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

W związku z wprowadzonymi zmianami porządek obrad XXIII sesji Rady Gminy 

Pokój przedstawiał się w sposób następujący: 

 

1. Otwarcie sesji 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad 

3. Przyjęcie protokołów z: 

a)   XXI  sesji Rady Gminy Pokój odbytej w dniu 18.03.2013 r. 

b)   XXII sesji Rady Gminy Pokój odbytej w dniu 10.04.2013 r.  

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 XXII sesji Rady 

Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami 

7. Informacja na temat działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Pokoju 

8. Interpelacje i zapytania radnych 

9. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) skargi na działalność Wójta Gminy Pokój oraz Kierownika Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej 

b) nadania Statutu Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Pokoju 

c) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w związku z 

finansowaniem zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa kanalizacji 

sanitarnej w Pokoju – Etap I, rejon ulic Wojska Polskiego, Żeromskiego, 

Wolności, Rataja, 1 Maja, Reja, Średniej  i Mariackiej” 

d)  zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Banku Gospodarstwa 

Krajowego  w związku z finansowaniem zadania inwestycyjnego pn.: 
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"Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Pokoju – Etap I, rejon ulic Wojska 

Polskiego, Żeromskiego, Wolności, Rataja, 1 Maja, Reja, Średniej i 

Mariackiej” 

e) zmiany budżetu gminy na 2013 rok 

f) wieloletniej prognozy finansowej 

g) wyrażenia zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy 

h) wyrażenia zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy 

10. Zapytania i wnioski mieszkańców 

11. Wolne wnioski i oświadczenia radnych 

12. Zakończenie sesji 

 

 

Ad.3 - przyjęcie protokołów z: 

a) XXI  sesji Rady Gminy Pokój odbytej w dniu 18.03.2013 r. 

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

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

 

Głosowanie: 

  Za   - 13 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

b)   XXII sesji Rady Gminy Pokój odbytej w dniu 10.04.2013 r.  

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

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

 

Głosowanie: 

  Za   - 13 głosów   

  Przeciw  - 0  

  Wstrzymujących się - 0  

 

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

 bieżących 

 Przewodniczący Rady poinformował o spotkaniu roboczym radnych w dniu 16 maja 

2013 r., później przedstawił pisma kierowane do Rady Gminy Pokój: 

 skarga (…) z Zagwiździa na działalność Wójta Gminy Pokój, Przewodniczący Rady 

zawnioskował o skierowanie tej skargi do Komisji Rewizyjnej celem jej rozpatrzenia i 

zarządził głosowanie w tej sprawie 

 

Głosowanie: 

  Za   - 12 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 1 głos 

 

 

  pismo Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu  w sprawie pozostawienia 

bez rozpatrzenia wniosku Starosty Namysłowskiego o wskazanie organu właściwego 

do rozpoznania skargi wniesionej przez (..) na bezczynność i przewlekłe postępowanie 
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inwentaryzacyjne Wójta Gminy Pokój w sprawie odbudowy rowów melioracyjnych 

Gminnej Spółki Wodnej w Pokoju,  

 potwierdzenie wpływu do Kancelarii Prezydenta RP stanowiska Rady Gminy Pokój z 

dnia 22 marca 2013 r. dotyczącego poparcia Apelu Związku Gmin Śląska Opolskiego 

w sprawie podjęcia działań zamierzających do zmiany terminu wdrożenia nowych 

obowiązków gmin wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach,  

 odpowiedź Prezesa spółki handlowej „Rolmer” na stanowisko Rady Gminy Pokój z 

dnia 10.04.2013 r. w sprawie pisma Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów w 

Pokoju,  

 wniosek mieszkańców wsi Lubnów o utwardzenie ul. Polnej i ul. Wiejskiej, 

 pismo Starosty Namysłowskiego w sprawie skargi (…) na działalność Wójta Gminy 

Pokój i Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju,  

 sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju pt.: „Ocena zasobów 

pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Pokój”, 

 wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Pokoju o wyrażenie zgody przez 

Radę Gminy Pokój na rozwiązanie umowy o pracę z Przewodniczącym Rady Gminy 

Panem J.Gosławskim,  

 wniosek Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Pokoju o wyrażenie zgody 

przez Radę Gminy Pokój na rozwiązanie umowy o pracę z Przewodniczącym Rady 

Gminy Panem J.Gosławskim, 

 bilans z wykonania budżetu Gminy Pokój sporządzony na dzień 31.12.2012 r.  

 opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat sprawozdania z wykonania 

budżetu gminy za 2012 rok. 

 

Informacja Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących 

 

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

Komisji w dniach: 

 15.04.2013 r. w trakcie którego dokonano kontroli dróg gminnych i powiatowych, 

 19.04.2013 r. podczas którego dokonano analizy wydatków na promocję w Urzędzie 

Gminy Pokój w 2012 r., 

 29.04.2013 r. podczas którego dokonano kontroli wydatków na opał w świetlicach 

wiejskich oraz jednostkach OSP za 2012 r., 

 13.05.2013 r. podczas którego dokonano analizy sprawozdania finansowego za 2012 r. 

oraz sporządzono wniosek o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium. 

 

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

Komisji w dniach: 

 13.05.2013 r. w trakcie którego dokonano analizy sprawozdania finansowego za 

2012 r.,  

 16.05.2013 podczas którego przeanalizowano gospodarkę finansową Publicznej 

Szkoły Podstawowej w Pokoju oraz Publicznego Przedszkola w Pokoju za 2012 r. 

oraz zaopiniowano zmiany wprowadzone do budżetu gminy na 2013 r.  
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Ad.6 - sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas XXII sesji Rady  

 Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami 

 Wójt Gminy przedstawiła informację o realizacji uchwał Rady Gminy Pokój 

podjętych na sesji w dniu 10 kwietnia 2013 r., stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu, 

później przedstawiła informacje na temat: 

 trwającej budowy kanalizacji w Pokoju, 

 patcherowania dróg gminnych,  

 przeglądu ul.1 Maja, na odcinku od Kościoła Ewangelickiego do ronda, po 

przeprowadzonym remoncie,  

 remontu remizy OSP w Domaradzkiej Kuźni,  

 założenia instalacji odwadniającej przy ul. Sienkiewicza w Pokoju,  

 wymiany przepustu na drodze Zieleniec – Siedlice, 

 remontu drogi prowadzącej do oczyszczalni ścieków w Pokoju,  

 wycinki zakrzaczeń i drzew w zabytkowym parku w Pokoju,  

 nieodpłatnego przejęcia na mienie Gminy nieruchomości w Kozubach i Pokoju,  

 rozstrzygniętego przetargu na dowozy uczniów niepełnosprawnych  w roku szkolnym 

2013/2014, 

 rozstrzygniętego przetargu na dowozy uczniów do szkół w roku szkolnym 2013/2014, 

 ogłoszonego przetargu na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych,  

 wniosków złożonych na pozyskanie środków pozabudżetowych,  

 projektów unijnych będących w trakcie realizacji,  

 posiedzenia Rady Społecznej Zespołu Szpitali w Kup, 

 wypowiedzenia przez OHP umowy najmu na lokal w siedzibie Środowiskowego 

Hufca Pracy w Dąbrówce Dolnej, w którym siedzibę miała filia Gminnej Biblioteki 

Publicznej, 

 stanu zatrudnienia w Urzędzie Gminy Pokój, 

 rozdzielenia zadań nieobecnego Sekretarza Gminy - Pani J.Ptaszek, pomiędzy Panią 

A.Kruszelnicką i E.Kuklok. 

Następnie Wójt Gminy uznała za niezgodne z prawdą stwierdzenie mieszkańców wsi 

Lubnów, wyrażone w piśmie z dnia 16.04.2013 r., dotyczące braku finansowania przez Urząd 

Gminy inwestycji w miejscowości Lubnów. Dla przykładu wymieniła niektóre  zadania 

zrealizowane w Lubnowie, wśród których znalazły się: zawieszenie dodatkowych lamp 

oświetlenia ulicznego, zakup placu zabaw, remont lokali socjalnych. Zwróciła ponadto uwagę 

na niski poziom podatków określonych dla sołectwa Lubnów na lata  2007 – 2012. 

 

Ad. 7 - informacja na temat działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w  Pokoju 

 Informację na temat działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, stanowiącą 

załącznik nr 3 do protokołu, przedstawiła Pani E.Hylla, p.o. Kierownika GOPS. 

 

Ad.8 - interpelacje i zapytania radnych 

 Przewodniczący Rady poprosił o wskazanie sposobu postępowania ze styropianem i 

zużytymi oponami.  

 Wójt Gminy wyjaśniła, że styropian powinien trafić do kubła z odpadami 

zmieszanymi, natomiast zużyte opony należy przekazać do zakładu wulkanizacyjnego. 

 Następnie Przewodniczący Rady zarządził przerwę w obradach.  

 

Po przerwie.  
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Ad.9 - podjęcie uchwał w sprawach: 

a) skargi na działalność Wójta Gminy Pokój oraz Kierownika Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej 

Pani E.Hylla, p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju, 

odniosła się do zarzutów (…) zawartych w skardze z dnia 11.04.2013 r. dotyczącej 

umieszczenia jego syna w Domu Pomocy Społecznej w Kamiennej.  

 (…) stwierdził, że wypowiedź Pani E.Hylli zawiera wyłącznie kłamstwa. Później 

powiedział o braku możliwości odebrania (…) z Domu Pomocy Społecznej w Kamiennej, 

który miał zostać umieszczony w tej placówce jedynie na czas pobytu skarżącego się w 

Szpitalu. Poinformował również o skierowanych skargach  w tej sprawie do Starosty 

Namysłowskiego oraz do Prokuratury w Opolu. Oświadczył także, że „nikogo się nie boi i 

będzie groził wszystkim”, a Pani E.Hylli powiedział: „Ta Pani tego ciężko pożałuje”. 

Przewodniczący Rady zwrócił uwagę (…) na tę wypowiedź i poprosił o zaprzestanie 

stosowania ustnych gróźb.  Później (…) poruszył także sprawę zamontowanego w jego 

mieszkaniu bojlera, który jest w stanie nagrzać jedynie pół wiaderka wody. Zagroził ponadto, 

że „użyje benzyny”, jeżeli jego sprawy nie zostaną pomyślnie załatwione. Na zakończenie 

swojej wypowiedzi stwierdził, że GOPS w Pokoju przekazuje informacje o udzielanym mu 

wsparciu finansowym, a on sam zakupił węgiel za 800,00 zł. później (…) opuścił salę narad. 

 Przewodniczący Rady zauważył, że sprawa bojlera była już rozpatrywana przez 

Komisję Rewizyjną. 

 Pan M.Kruczek, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, przypomniał o wielokrotnym 

rozpatrywaniu skarg (…), które za każdym razem uznawano za nieuzasadnione.  

 Pani E.Hylla powiedziała o wielokrotnych groźbach ze strony (…).  

 Radna J.Sowa zapytała o możliwość powrotu syna (…) do domu. 

 Wójt Gminy zapewniła o priorytetowym załatwianiu wszystkich spraw (...) i 

zauważyła, że on sam wymaga pomocy. Stwierdziła ponadto, że (…) nie jest w stanie 

zapewnić synowi całodobowej opieki. Przyznała, że pomoc w gotówce udzielana (…) została 

ograniczona ze względu na to, że pieniądze nie były wydawane zgodnie z ich 

przeznaczeniem. Odnosząc się do sprawy bojlera, powiedziała o opinii hydraulika, który nie 

stwierdził nieprawidłowości.  

Później Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie 

skargi na działalność Wójta Gminy Pokój oraz Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej. Skargę (…) uznano za nieuzasadnioną.  

 

Głosowanie: 

  Za   - 13 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących - 0 

 

Uchwała nr XXIII/213/2013 stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  

 

b) nadania Statutu Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Pokoju 

Przewodniczący Rady poinformował o braku uwag do treści Statutu rad pedagogicznych 

Publicznego Przedszkola w Pokoju i Szkoły Podstawowej w Pokoju oraz Oddziału ZNP w 

Pokoju.  

Wójt Gminy zauważyła, że zaprezentowany dokument jest Statutem ramowym i 

przedstawiła niektóre z jego zapisów. 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 

 

Głosowanie: 
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  Za   - 13 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XXIII/214/2013 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  

 

c) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w związku z finansowaniem zadania 

inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Pokoju – Etap I, rejon 

ulic Wojska Polskiego, Żeromskiego, Wolności, Rataja, 1 Maja, Reja, Średniej  i 

Mariackiej” 

Treść projektu uchwały przedstawił Skarbnik Gminy zwracając uwagę na wprowadzenie 

do projektu uchwały nowego brzmienia §3, w którym określono wysokość kredytu w 2013 r.                  

i w 2014 r.  

Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały.  

 

Głosowanie: 

  Za   - 13 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XXIII/215/2013 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  

 

d) zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Banku Gospodarstwa Krajowego  w 

związku z finansowaniem zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa kanalizacji 

sanitarnej w Pokoju – Etap I, rejon ulic Wojska Polskiego, Żeromskiego, 

Wolności, Rataja, 1 Maja, Reja, Średniej i Mariackiej” 

Treść projektu uchwały przedstawił Skarbnik Gminy zwracając uwagę na wprowadzenie 

do projektu uchwały nowego brzmienia §3, w którym określono wysokość kredytu w 2013 r.                  

i w 2014 r.  

Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 13 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XXIII/216/2013 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.  

 

e) zmiany budżetu gminy na 2013 rok 

Treść projektu uchwały przedstawił Skarbnik Gminy, następnie Przewodnicząca Komisji 

Budżetowej przedstawiła pozytywną  opinię Komisji  na temat zmian wprowadzonych do 

budżetu gminy na 2013 rok.  

Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 13 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XXIII/217/2013 stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
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f) wieloletniej prognozy finansowej 

Treść projektu uchwały omówił Skarbnik Gminy następnie Przewodniczący Rady 

zarządził nad nim głosowanie.  

 

Głosowanie: 

  Za   - 13 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących  - 0 

 

Uchwała nr XXIII/218/2013 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.  

 

g) wyrażenia zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy 

Przewodniczący Rady oświadczył, że nie będzie brał udziału w głosowaniu ze względu na 

to,  że przedmiotowa uchwała dotyczy jego osoby. Wyraził zgodę na rozwiązanie z nim 

umowy o pracę przez Dyrektora Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Pokoju i zarządził 

głosowanie nad projektem uchwały.  

 

W głosowaniu nie brał udziału Przewodniczący Rady. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 12 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XXIII/219/2013 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.  

 

h) wyrażenia zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy 

Przewodniczący Rady oświadczył, że nie będzie brał udziału w głosowaniu ze względu na 

to,  że przedmiotowa uchwała dotyczy jego osoby. Wyraził zgodę na rozwiązanie z nim 

umowy o pracę przez Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej  w Pokoju i zarządził 

głosowanie nad projektem uchwały.  

 

W głosowaniu nie brał udziału Przewodniczący Rady. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 12 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XXIII/220/2013 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.  

 

 

Ad.10 - zapytania i wnioski mieszkańców 

 Przewodniczący Rady poinformował o otrzymanym w czasie przerwy piśmie od 

Przewodniczącej  Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Pokoju przedstawiającym 

problemy nurtujące ludzi starszych.  

 Następnie głos zabrała Pani R.Podpora, Przewodnicząca Koła Emerytów, Rencistów i 

Inwalidów w Pokoju, która podziękowała Przewodniczącemu Rady za zaproszenie na sesję 

oraz Wójtowi Gminy za okazywaną do tej pory pomoc. Później odniosła się do pisma 

przekazanego Przewodniczącemu Rady i poruszonych w nim spraw zwracając uwagę na: 
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 brak miejsca, w którym ludzie starsi mogliby uzyskać kompleksową pomoc przy 

załatwianiu różnych formalności, 

 kolejki do lekarza pierwszego kontaktu, 

 ujemnego przyrostu naturalnego i brak ulg w Gminie Pokój dla rodzin wielodzietnych 

w opłatach za przedszkole,  śmieci czy wodę,  

 cenę za ścieki i wodę,  najwyższą w powiecie namysłowskim. 

 

Ad.11 – zapytania i wnioski mieszkańców  

 Wójt Gminy odnosząc się do spraw poruszonych przez Panią R.Podporę zapewniła, że 

porozmawia z Kierownikiem GOPS na temat wyznaczenia pracownika do udzielania pomocy 

osobom starszym oraz z lekarzami w Ośrodku Zdrowia w Pokoju na temat usprawnienia 

procedury wystawiania recept. Powiedziała także o braku specjalnego programu dla rodzin 

wielodzietnych zapewniając jednocześnie, że w razie konieczności każdy przypadek podlega 

indywidualnemu rozpatrzeniu. Zwróciła także uwagę na stosowaną dopłatę z budżetu gminy 

do 1 m
3
 ścieków.  

 Radny W.Hadyna poinformował o drzewach rosnących przy drodze powiatowej w 

Krzywej Górze, których korony przysłaniają światło z lamp oświetlenia ulicznego.  

 Radna K.Piekarska powiedziała, że mimo pisemnego zawiadomienia Starostwa 

Powiatowego w Namysłowie nie przeprowadzono przeglądu chodnika przy drodze 

powiatowej w Ładzy,  zgłosiła także zastrzeżenia do sposobu uzupełniania ubytków w drodze 

wojewódzkiej.  

 Wójt Gminy zaprosiła wszystkich obecnych na sali narad do udziału w X Festiwalu  

Zabytkowych Parków i Ogrodów im.C.M. von Webera.  

 

Ad.12 – zakończenie sesji 

 Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy o godz.17
30 

zamknął XXIII sesję Rady Gminy Pokój. 

 

 

 

Protokołowała: 

 

Elżbieta Kuklok ……………………….. 


