Protokół nr XXVI/13
z XXVI sesji Rady Gminy Pokój
odbytej w dniu 28 października 2013 r.
Obecni na posiedzeniu: M.Bartoń, D.Gryl, W.Hadyna, E.Kania, W.Kociencki 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 na sesji: J.Jakubik
Obradom przewodniczył Pan Jacek Gosławski Przewodniczący Rady Gminy.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji
2. Stwierdzenie prawomocności obrad
3. Przyjęcie protokołu z XXV 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 XXV 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
2012/2013
10. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady o złożonych im oświadczeniach
majątkowych
11. Interpelacje i zapytania radnych
12. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju
b) powołania Doraźnej Komisji Statutowej
c) zmiany budżetu gminy na 2013 r.
d) 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.1500 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 13 radnych, co stanowi
quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych decyzji.
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Ad.3 - przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Gminy Pokój
Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do protokołu z XXV 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.4 – przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
Przewodniczący Rady przedstawił ustalony porządek obrad.
Wójt Gminy zawnioskowała o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w
sprawie przystąpienia do partnerstwa w ramach projektu pt.: „Nowoczesna administracja w
dobie cyfryzacji” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre
rządzenie, działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, poddziałanie
5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej. Wójt Gminy wyjaśniła, że
projekt zakłada:
 podniesienie świadomości mieszkańców Gminy Pokój w zakresie świadczenia
elektronicznych usług publicznych oraz elektronizacji wymiany korespondencji za
pomocą ePUAP,
 podniesienie wiedzy i umiejętności pracowników Urzędu Gminy w zakresie
nowoczesnych rozwiązań IT w procesie świadczenia elektronicznych usług
publicznych,
 wzrost wymiany korespondencji elektronicznej wysyłanej przez Urząd Gminy,
 uruchomienie dla mieszkańców bezpłatnego punktu nadawania Profilu Zaufanego
ePUAP w Urzędzie Gminy Pokój,
 umożliwienie mieszkańcom realizacji usług w Urzędzie Gminy poprzez platformę
ePUAP,
 opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI).
Wójt Gminy odnosząc się wydatków na zadania w ramach projektu wyjaśniła, że 85% w
formie dotacji pochodzić będzie z Europejskiego Funduszu Społecznego, natomiast wkład
własny Gminy Pokój, w formie niepieniężnej, wynosić będzie 15% .
Przewodniczący Rady poparł wniosek Wójta Gminy i zarządził głosowanie nad
wprowadzeniem wskazanego projektu uchwały do porządku obrad w pkt. 12 jako podpunkt
„e”.
Głosowanie:
Za
- 13 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
W związku z wprowadzonymi zmianami porządek obrad XXVI sesji Rady Gminy
Pokój przedstawiał się w sposób następujący:
1. Otwarcie sesji
2. Stwierdzenie prawomocności obrad
3. Przyjęcie protokołu z XXV 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 XXV 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 2012/2013
10. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady o złożonych im
oświadczeniach majątkowych
11. Interpelacje i zapytania radnych
12. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju
b) powołania Doraźnej Komisji Statutowej
c) zmiany budżetu gminy na 2013 r.
d) wieloletniej prognozy finansowej
e) przystąpienia do partnerstwa w ramach projektu pt.: „Nowoczesna
administracja w dobie cyfryzacji” w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, działanie 5.2 Wzmocnienie
potencjału administracji samorządowej, poddziałanie 5.2.1 Modernizacja
zarządzania w administracji samorządowej
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 spotkaniu w dniu 17.09.2013 r. z Prezydentem RP, Panem
B.Komorowskim, podczas którego podpisano Opolską Kartę Rodziny i Seniora oraz
uczczono rocznicę napaści ZSRR na Polskę,
 uczestnictwa w XIV Kongresie Gmin Wiejskich w dniach 15-16.10.2013 r. w trakcie
którego poruszano tematy dotyczące funkcjonowania oświaty oraz wdrożenia ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił ofertę przesłaną przez Wójta Gminy
znanym sieciom handlowym dotyczącą rozszerzenia ich działalności na terenie Gminy
Pokój. Przedstawił także odpowiedzi udzielone przez sklepy spożywcze „Lidl” i firmę
„Jeronimo Martins Polska S.A.”, informujące o braku zainteresowania utworzeniem
swoich placówek na terenie miejscowości Pokój.
Później Przewodniczący Rady przedstawił pisma kierowane do Rady Gminy:
 skarga (…) na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju
przesłana za pośrednictwem Starosty Namysłowskiego i Wojewody Opolskiego,
 pismo Wojewody Opolskiego z dnia 24.09.2013 r., będące analizą oświadczeń
majątkowych Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy,
 pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Opolu z dnia 14.10.2013 r., będące analizą
oświadczenia majątkowego Pani A.Piekarek,
 pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Brzegu z dnia 14.10.2013 r., będące analizą
oświadczenia majątkowego Pana A.Pawlickiego,
 prośba Opolskiego Zrzeszenia Przewoźników Drogowych o niepodwyższanie stawek
podatku od środków transportowych,
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 pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat informacji o
przebiegu wykonania budżetu Gminy Pokój za I półrocze 2013 r.,
 wniosek Pana S.Maciejewskiego dotyczący przyłączenia miejscowości Zieleniec do
miejscowości Pokój.
Informacja Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących
Pan M.Kruczek, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, poinformował o posiedzeniu
Komisji w dniu 24.10.2013 r., w trakcie którego dokonano analizy kosztów administracji
bibliotek na terenie Gminy oraz przeanalizowano oszczędności wynikające z zamknięcia
przedszkola w Domaradzu.
Pani D.Gryl, Przewodnicząca Komisji Budżetowej, poinformowała o posiedzeniu
Komisji w dniu 25.10.2013 r., podczas którego dokonano kontroli spływu dochodów budżetu
z wynajmu mienia komunalnego oraz zaopiniowano zmiany wprowadzone do budżetu gminy.
Ad.6 - sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas XXV sesji Rady
Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami
Wójt Gminy na wstępie przedstawiła informację o realizacji uchwał Rady Gminy
Pokój podjętych na sesji w dniu 06.09.2013 r., później przedstawiła informacje na temat:
 trwającej budowy kanalizacji w miejscowości Pokój,
 remontów dróg gminnych,
 przetargu ogłoszonego przez firmę „Tauron” na wykonanie oświetlenia przy ul.
Namysłowskiej w Pokoju oraz przy ul. Piaskowej w Ładzy,
 projektów złożonych na pozyskanie środków pozabudżetowych,
 złożonych wniosków o płatność,
Na salę narad wszedł radny M.Bartoń powiększając skład Rady Gminy do 14 osób.
 przetargu ogłoszonego na zbycie lokalu mieszkalnego w Domaradzu,
 planowanego ogłoszenia przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych w 2014 r.,
 remontu rowów melioracyjnych,
 wykonanego odwodnienia przy ul. Sienkiewicza w Pokoju,
 uczestnictwa w spotkaniu w Urzędzie Gminy Murów w dniu 22.10.2013 dotyczącym
odtworzenia zawieszonego ruchu kolejowego na trasie Jełowa – Murów – Namysłów,
który pozwoliłby na odciążenie komunikacji drogowej przy transporcie drewna do
tartaku w Murowie,
 spotkania w dniu 10.09.2013 r. w Urzędzie Miejskim w Oleśnie, w trakcie którego
podpisano porozumienie w sprawie utworzenia obszaru funkcjonalnego Kluczbork –
Namysłów – Olesno,
 udziału w dniu 22.09.2013 r. w Powiatowych Zawodach OSP w Głuszynie,
 III Wojewódzkiego Święta Karpia Opolskiego w Krogulnej w dniu 05.10.2013 r.,
 udziału w otwarciu Świetlicy Wiejskiej w Krogulnej po remoncie w dniu 19.10.2013
r.,
 podsumowania konkursu skierowanego do gospodarstw agroturystycznych „Zielone
Lato 2013”, w ramach którego wyróżnienie otrzymało Gospodarstwo Agroturystyczne
„Buffalo Ranch” z Dąbrówki Dolnej,
 udziału w spotkaniu w dniu 24.10.2013 r. z okazji X-lecia Opolskiej Regionalnej
Organizacji Turystycznej, podczas którego złożono Gminie Pokój podziękowania za
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szczególny wkład w budowę oferty turystycznej Śląska Opolskiego w 2013 r. poprzez
produkt „Festiwal Muzyki Zabytkowych Parków i Ogrodów im. Carla Marii von
Webera”,
 wniosków złożonych do budżetu Starostwa Powiatowego w Namysłowie w sprawie
remontu dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Pokój oraz do budżetu
Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie budowy chodnika przy ul. Opolskiej w
Pokoju,
 odbioru prac przy remoncie rzeki Bogacica,
 stanu zatrudnienia w Urzędzie 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 przedstawiła Pani A.Łukaszczyk, p.o. Dyrektora GOKSiR.
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 Biblioteki.
Przewodniczący Rady podziękował pracownikom Gminnej Biblioteki Publicznej za
dotychczasową pracę i wyraził nadzieję, że placówka ta w dalszym ciągu będzie odnosić
sukcesy.
Ad.9 - podsumowanie pracy placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Pokój
oraz informacja o stanie realizowanych przez nie zadań oświatowych za rok
szkolny 2012/2013
Informację na temat pracy placówek oświatowych w roku szkolnym 2012/2013
przedstawiła Wójt Gminy.
Przewodniczący Rady podziękował dyrektorom placówek oświatowych za pracę
ubiegłym roku szkolnym, a następnie zarządził przerwę w obradach.
Po przerwie.
Ad.10 - informacja Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady o złożonych im
oświadczeniach majątkowych
Przewodniczący Rady odczytał informacje będące analizą oświadczeń majątkowych
dokonaną przez Wójta Gminy Pokój i Przewodniczącego Rady.
Ad.11 – interpelacje i zapytania radnych
Wiceprzewodniczący Rady poinformował o problemie z drogą w miejscowości
Kopalina, zagrodzonej przez Pana Rębielaka. Później zgłosił sprawę mostu na rzece
Stobrawie, położonego pomiędzy Zawiścią, a Szubiennikiem, w którym powstały dziury.
Powiedział także o rozpoczętym remoncie świetlicy wiejskiej w Zawiści oraz o pracach
mających na celu wykonanie parkingu przy tej świetlicy.
Radny W.Hadyna nawiązał do złożonej rezygnacji z zajmowanego stanowiska przez
Pana Z.Figasa, Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Opolu i zapytał, czy decyzja ta będzie miała wpływ na koncepcję utworzenia Centrum
Kształcenia Edukacji Ekologicznej w Ładzy.
Radny M.Bartoń poprosił o przypomnienie uczniom w szkołach zasad poruszania się
po drogach publicznych po zmroku. Później nawiązał do trwającej budowy kanalizacji
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sanitarnej w Pokoju i zapytał o możliwość wymienienia przy tej okazji rur przy przepustach
na plastikowe. Następnie poinformował o odmownej odpowiedzi Starostwa Powiatowego w
Namysłowie w sprawie przycięcia koron drzew rosnących przy drogach powiatowych i
poprosił o dalsze monitowanie w tej sprawie. Na zakończenie swojej wypowiedzi zapytał o
sprawę odbudowy rowów Gminnej Spółki Wodnej przez firmę Pani A.Mikuli.
Przewodniczący Rady zapytał, czy płatność za prace wykonane przy budowie
kanalizacji w Pokoju zostanie dokonana w tym roku.
Pan M.Maryjowski, Skarbnik Gminy, wyjaśnił, że faktura za te prace zostanie
wystawiona w grudniu, jednak trudno było mu określić termin jej płatności.
Przewodniczący Rady zapytał także, czy firma „Ekowod” wprowadziła dodatkowy
środek uzdatniający do wody z wodociągu, zwrócił także uwagę na przesuniętą zasuwę obok
posesji Pani Głąb w Pokoju.
Radna J.Sowa powiedziała o prawdopodobnych kradzieżach w Punkcie Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zieleńcu.
Wójt Gminy zapewniła, że sprawdzi tę sprawę.
Radny M.Bartoń zaproponował zorganizowanie wyjazdu do Uniejowa, który w
zeszłym roku uzyskał status uzdrowiska.











Wójt Gminy odnosząc się do zapytań radnych poinformowała, że:
Pan. Z.Figas, dotychczasowy Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Opolu pozostanie w tej instytucji na stanowisku doradcy
zarządu, a Centrum Doświadczania Świata w Ładzy ma zostać sfinansowane ze
środków unijnych i WFOŚiGW w Opolu,
poprosi dyrektorów szkół o przypomnienie uczniom zasad poruszania się po drogach
publicznych po zmroku,
zostanie przedyskutowana z pracownikami Urzędu Gminy sprawa wymiany rur przy
przepustach na plastikowe,
odbyła się rozprawa w sądzie z powództwa Pani A.Mikuli, w wyniku której został
powołany biegły sądowy, którego zadaniem będzie dokonanie wyceny wykonanych
prac przy rowach Gminnej Spółki Wodnej,
odpowiedź dla Przewodniczącego Rady w sprawie wprowadzenia przez „Ekowod”
dodatkowego środka uzdatniającego wodę zostanie udzielona na piśmie,
sprawy przesuniętej zasuwy obok posesji Pani Głąb w Pokoju zostanie sprawdzona
przez pracownika Urzędu Gminy,
była na spotkaniu dotyczącym procedury zakładania uzdrowiska w Kudowie-Zdroju
radny M.Bartoń stwierdził, że Kudowa-Zdrój jest znanym kurortem, natomiast
Uniejów jest podobny do Pokoju,
w sprawie drogi „zabranej” przez Stobrawę w Kopalinie była prowadzona
korespondencja z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych, na którą
nie otrzymano żadnej odpowiedzi,
pracownik Urzędu Gminy dokona oceny stanu mostu na rzece między Zawiścią, a
Szubiennikiem.

Wiceprzewodniczący Rady zawnioskował o dowieszenie 3 lamp oświetlenia ulicznego
pomiędzy Kopaliną, a Zawiścią.
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Ad.12 - podjęcie uchwał w sprawach:
a) skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Pokoju
Przewodniczący Rady zawnioskował o niekierowanie skargi (…) do rozpatrzenia
przez Komisję Rewizyjną i zaproponował przedstawienie wyjaśnień w tej sprawie przez Panią
E.Hylla, p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju.
Pani E.Hylla odniosła się do zarzutów przedstawionych w skardze, następnie
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały wskazującym na
bezzasadność tej skargi.
Głosowanie:
Za
- 14 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XXVI/246/2013 stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
b) powołania Doraźnej Komisji Statutowej
Treść projektu uchwały omówił Przewodniczący Rady, następnie przystąpiono do
zgłaszania kandydatów na członków Komisji Statutowej.
Radna J.Paluch zgłosiła kandydaturę Wiceprzewodniczącego Rady, Pana
W.Kocienckiego, który wyraził zgodę na powołanie go w skład Komisji.
Przewodniczący Rady zgłosił kandydaturę radnego W.Hadyny, który wyraził zgodę na
powołanie go w skład Komisji.
Radna B.Pawłowska zgłosiła kandydaturę radnego M.Bartonia, który nie wyraził
zgody na powołanie go w skład Komisji.
Przewodniczący Rady zgłosił kandydaturę radnej K.Piekarskiej, która wyraziła zgodę
na powołanie jej w skład Komisji.
Radny E.Kania zgłosił kandydaturę radnej J.Sowa, która wyraziła zgodę na powołanie
jej w skład Komisji.
Radna K.Piekarska zgłosiła kandydaturę Przewodniczącego Rady, który wyjaśnił, że
ze względu na pełnioną funkcję nie może zostać powołany w skład Komisji.
Radna B.Pawłowska zgłosiła kandydaturę radnej D.Gryl, która wyraziła zgodę na
powołanie jej w skład Komisji.
Następnie Przewodniczący Rady zaproponował zamknięcie listy kandydatów i
zarządził głosowanie w tej sprawie.
Glosowanie:
Za
- 14 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Później Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad poszczególnymi kandydaturami.

Za kandydaturą Wiceprzewodniczącego Rady Pana W.Kocienckiego
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Głosowanie:
Za
- 13 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 1 głos

Za kandydaturą radnego W.Hadyny
Głosowanie:
Za
- 13 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 1 głos

Za kandydaturą radnej K.Piekarskiej
Głosowanie:
Za
- 13 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 1 głos

Za kandydaturą radnej J.Sowy
Głosowanie:
Za
- 13 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 1 głos

Za kandydaturą radnej D.Gryl
Głosowanie:
Za
- 13 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 1 głos

Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad powołaniem Komisji
Statutowej we wskazanym składzie osobowym.
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Głosowanie:
Za
- 14 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XXVI/247/2013 stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
c) zmiany budżetu gminy na 2013 r.
Treść projektu omówił Skarbnik Gminy. Przewodnicząca Komisji Budżetowej
przedstawiła pozytywną opinię Komisji na temat zmian wprowadzonych do budżetu.
Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Głosowanie:
Za
- 14 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XXVI/248/2013 stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
d) wieloletniej prognozy finansowej
Treść projektu uchwały omówił Skarbnik Gminy, następnie Przewodniczący Rady
zarządził nad nim głosowanie.
Głosowanie:
Za
- 14 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XXVI/249/2013 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
e) przystąpienia do partnerstwa w ramach projektu pt.: „Nowoczesna
administracja w dobie cyfryzacji” w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, działanie 5.2
Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, poddziałanie
5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej
Przewodniczący Rady przypomniał, że projekt uchwały został już wcześniej
omówiony przez Wójta Gminy i zarządził nad nim głosowanie.
Głosowanie:
Za
- 14 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XXVI/250/2013 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Ad.13 - zapytania i wnioski mieszkańców
Pani B.Leszczyńska, sołtys sołectwa Dąbrówka Dolna, w imieniu rolników zapytała,
gdzie należy oddawać folię, w którą są owinięte zwałowane słoma i siano, powiedziała także
o nieświecącej w dalszym ciągu lampie oświetlenia ulicznego przy ul.Budkowskiej w
Dąbrówce Dolnej.
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Pan D.Bochenek, sołtys sołectwa Kopalina, zaproponował utwardzenie drogi polnej
popiołem „Epo” w Kopalinie, w celu ułatwienia rolnikom wjazdu ciężkim sprzętem na pola
uprawne.
Wójt Gminy powiedziała, że rozezna tę sprawę, zapewniła także, że sprawdzi, gdzie
rolnicy mogą oddawać folię ze słomy i siana. Poinformowała także, że w sprawie lampy przy
ul.Budkowskiej porozmawia z przedstawicielem Zakładu Energetycznego.
Ad.14 – wolne wnioski i oświadczenia radnych
Przewodniczący Rady Gminy przypomniał o spotkaniu radnych w sprawie projektu
budżetu Gminy na 2014 w dniu 08.11.2013 r.
Ad.15 – zakończenie sesji
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy o godz.1745
zamknął XXVI sesję Rady Gminy Pokój.

Protokołowała:
Elżbieta Kuklok ……………………..
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