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Protokół nr X/07
z X sesji Rady Gminy Pokój
odbytej w dniu 15 października 2007 r.
Obecni na posiedzeniu: H.Kołodziej, D.Gryl, J.Jakubik, E.Kania, J.Kos, M.Kruczek,
Z.Olejnik, J.Paluch, E.Pawłowska, W.Piętka, R.Stefan, A.Szeląg, K.Walek,
zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu.
Nieobecny usprawiedliwiony – J.Balij
Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy – Jacek Gosławski
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji
2. Stwierdzenie prawomocności obrad
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach
bieŜących
6. Informacja Wójta Gminy o działaniach podjętych od ostatniej sesji
7. Informacja nt działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Pokoju
8. Informacja nt działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokoju
9. Interpelacje i zapytania radnych
10. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady o złoŜonych im oświadczeniach
majątkowych
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Gminy Pokój na lata 2007-2011,
b) zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
Gminy Pokój,
c) wydzielenia części lokali z zasobu mieszkaniowego gminy, które przeznacza
się na wynajem jako lokale socjalne,
d) określenia procedury uchwalenia budŜetu Gminy oraz szczegółowości
materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budŜetu,
e) zmiany uchwały Nr IX/56/2007 Rady Gminy Pokój z dnia 31 sierpnia 2007 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na obszarze Gminy
Pokój,
f) zmiany budŜetu gminy na 2007 r.
12. Wybory ławników sądowych na kadencję w latach 2008-2011:
a) przedstawienie opinii o zgłoszonych kandydatach przez powołany do tego
zespół,
b) powołanie komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru ławników,
c) przedstawienie przez komisję skrutacyjną zasad głosowania,
d) głosowanie, przedstawienie wyników głosowania,
e) podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie wyboru ławników do Sądu
Rejonowego w Kluczborku,
13. Zapytania i wnioski mieszkańców
14. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
15. Zakończenie sesji
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Ad.1-3 - otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie protokołu
z poprzedniej sesji
Posiedzenie Rady Gminy otworzył o godz.1500 Przewodniczący Rady Gminy, Pan
Jacek Gosławski.
Stwierdził, Ŝe w obradach bierze udział 13 radnych, co stanowi quorum niezbędne
do podejmowania prawomocnych uchwał.
Następnie przywitał Panią Wójt, sołtysów, dyrektorów placówek oświatowych,
zaproszonych nauczycieli, mieszkańców oraz pracowników Urzędu Gminy. Później złoŜył
pracownikom placówek oświatowych Ŝyczenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Na salę narad weszła radna D.Gryl powiększając skład Rady do 14 osób.
Później Przewodniczący Rady zapytał, czy radni mają uwagi do protokołu z
poprzedniej sesji, 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, który został przyjęty bez
uwag.
W dalszej kolejności zostały wręczone wiązanki kwiatów i listy gratulacyjne
nauczycielom: Pani R.Barabosz, Pani E.Gosławskiej, Panu R.Letkiemu oraz Pani W.Piętce
za wyniki nauczania i osiągnięcia dydaktyczne. Pani Wójt poinformowała takŜe o
wyróŜnieniu dla Pani B.Krawczyk, nauczyciela Szkoły Podstawowej w Domaradzu,
nieobecnej na sesji z powodu wyjazdu na wycieczkę do Warszawy.
Pan H.Łapszyński, Dyrektor Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Pokoju, podziękował
Pani Wójt za wsparcie finansowe przy organizacji X spotkania młodzieŜy polsko-niemieckiej
w ramach współpracy między Zespołem Szkół Gimnazjalnych w Pokoju, a Gimnazjum w
Hochspeyer.
Ad.5 - informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieŜących
Przewodniczący Rady przedstawił informacje na temat:
 Reprezentowania Rady Gminy podczas doŜynek parafialnych w Fałkowicach w dniu
09.09.2007 r.,
 Uczestnictwa w spotkaniu grupy „Odnowa wsi” w Pokoju, poświęconemu wykonaniu
placu zabaw przy Gminnym Ośrodku Kultury w Pokoju,
 Posiedzenia, w dniu 19.09.2007 r., zespołu opiniującego kandydatów na ławników,
 Spotkania, w dniu 19.09.2007 r., z Panem W.Derezińskim na temat finansowania
klubu „Olimpia”, podczas którego byli takŜe obecni Pan Z.Wójcik, sołtys sołectwa
Pokój oraz Pan J.Zimoch, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury.
 Reprezentowania Rady Gminy w czasie spotkania z Panem W.Rungiem, Burmistrzem
partnerskiej Gminy Hochspeyer, przybyłym do Pokoju z okazji X rocznicy
współpracy między szkołami z Pokoju i Hochspeyer,
 Spotkania roboczego radnych w dniu 11.10.2007 r., podczas którego ustalono, iŜ
spotkanie robocze radnych w sprawie budŜetu gminy na 2008 r. odbędzie się w dniu
06.11.2007 r. o godz.1700, przy okazji poinformował o propozycji przeprowadzenia
przez Związek Gmin Śląska Opolskiego szkolenia dla radnych.
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W dalszej kolejności Przewodniczący Rady poinformował o pismach, które wpłynęły do
biura Rady Gminy:
 Pismo Związku Gmin Śląska Opolskiego w sprawie przeprowadzenia
szkolenia dla radnych, stanowiące załącznik nr 2 do protokołu,
 Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat sprawozdania z
wykonania budŜetu Gminy Pokój za I półrocze 2007 r., stanowiąca załącznik
nr 3 do protokołu,
 Pismo Pana W.Derezińskiego, stanowiące załącznik nr 4 do protokołu,
Przewodniczący Rady stwierdził, iŜ pismo to jest niejasne i z jego treści nie
wynika, o co Panu Derezińskiemu chodzi. Poinformował takŜe o opinii radcy
prawnego na temat przekazywania środków pienięŜnych na rzecz Gminnego
Zrzeszenia LZS,
 Informacja Związku Gmin Śląska Opolskiego na temat bieŜącej działalności,
stanowiąca załącznik nr 5 do protokołu,
 Zapotrzebowanie finansowe Gminnego Zrzeszenia LZS na 2008 r., stanowiące
załącznik nr 6 do protokołu,
 Informacja Wojewody Opolskiego, stanowiąca załącznik nr 7 do protokołu, na
temat wszczęcia postępowania nadzorczego względem uchwały nr IX/59/2007
Rady Gminy Pokój z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania
gminnym zasobem nieruchomości.
Przewodnicząca Komisji BudŜetowej, Pani D.Gryl, poinformowała o posiedzeniu
Komisji, na którym zaopiniowano aktualne zmiany w budŜecie gminy, zapoznano się z
wykonaniem planu dochodów z tytułu podatków od osób fizycznych oraz informacją
dyrektorów szkół nt. wysokości środków w budŜecie gminy, uchwalonych na 2007 r.,
przeznaczonych na realizację zadań szkoły.
Ad.6 - informacja Wójta Gminy o działaniach podjętych od ostatniej sesji
Pani Wójt przedstawiła informacje na temat:
 spotkania w dniu 19.09.2007 r. w Zarządzie Głównym OSP w Warszawie, w związku
z przygotowaniami do obchodów 100-lecia OSP w Pokoju,
 wizyty w Pokoju Burmistrza Gminy Hochspeyer, Pana W.Runga w związku z X
rocznicą współpracy między Gimnazjum w Pokoju i Hochspeyer,
 zebrania wiejskiego w Siedlicach, w dniu 28.09.2007 r. poświęconemu budowie
wodociągu w Siedlicach,
 wizyty Opolskiego Kuratora Oświaty w dniu 02.10.2007 r.,
 utworzenia punktu konsultacyjnego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w
Namysłowie przy Szkole Podstawowej w Pokoju,
 powiatowych zawodów straŜackich w Dąbrówce Dolnej, które odbyły się w dniu
30.09.2007 r.
 wizyty w Pokoju geografów z Niemiec, w spotkaniu uczestniczyli J.Ptaszek i
Wiceprzewodniczący Rady H.Kołodziej,
 planowanego wykonania oświetlenia przy ul.Kościelnej i ul.1-go Maja w Pokoju,
 rozpoczętych prac na terenie Gminy przy montowaniu dodatkowych punktów
oświetlenia ulicznego,
 rozstrzygniętego przetargu na dostawę opału w sezonie zimowym,
 naprawy dróg gminnych,
 zakończonych prac przy budowie chodnika w Ładzy,
 przeznaczenia części swojego wynagrodzenia na stypendia dla uczniów osiągających
bardzo dobre wyniki w nauce, a pochodzących z rodzin o złej kondycji finansowej.
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Następnie Przewodniczący Rady zarządził przerwę w obradach.
Po przerwie.
Ad.7 - informacja nt działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Pokoju
Informację na temat działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Pokoju, stanowiącą
załącznik nr 8 do protokołu, przedstawił Pan J.Zimoch pełniący obowiązki Dyrektora GOK.
W uzupełnieniu przekazanych radnym materiałów poinformował o zatrudnionych w GOK
pracownikach, następnie powiedział o działalności świetlic wiejskich, o współudziale w
organizacji imprez odbywających się na terenie gminy oraz o wakacyjnej ofercie dla
mieszkańców. Zwrócił ponadto uwagę na przygotowywane boisko do piłki plaŜowej oraz
planowane wykonanie górki do zjeŜdŜania na sankach i nartach. Przy okazji podziękował
LKS „Budowlani” za współpracę przy organizacji pikników muzycznych, firmie „MONKAR” za pomoc w wykonaniu boiska do piłki plaŜowej oraz Panu J.Krakowskiemu za
przekazanie ekranu do karaoke.
Przewodniczący Rady zauwaŜył, Ŝe oferta GOK została w ostatnim czasie znacznie
wzbogacona i uznał to za zasługę Pana J.Zimocha.
Radna W.Piętka podziękowała Panu J.Zimochowi za bardzo dobrze układającą się
współpracę ze szkołami. W imieniu młodzieŜy uczęszczającej do Gimnazjum zapytała o
moŜliwość zorganizowania kursu tańca towarzyskiego.
Pan J.Zimoch przypomniał, Ŝe był juŜ organizowany kurs tańca towarzyskiego, ale ze
względu na nikłe zainteresowanie, z czasem zrezygnowano z jego prowadzenia. Zapewnił
jednak o chęci ponownego zorganizowania kursu pod warunkiem, Ŝe znajdą się chętni.
Wiceprzewodniczący Rady zaproponował, aby rady sołeckie skoordynowały terminy
imprez planowanych w 2008 r. w celu uniknięcia nałoŜenia się niektórych terminów.
Pan J.Zimoch zapewnił o chęci kontynuowania współpracy z sołtysami.
Ad.8 - informacja nt działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokoju
Informację na temat działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokoju, stanowiącą
załącznik nr 9 do protokołu, przedstawiła Pani B.Mudry, kierownik GBP. Następnie Pani
B.Mudry poinformowała o pracy filii w Fałkowicach i Dąbrówce Dolnej. Powiedziała takŜe o
otrzymanej dotacji na zakup ksiąŜek.
Radna B.Pawłowska stwierdziła, Ŝe Pani B.Mudry jest bardzo skromna i dlatego nie
rozwodzi się na temat swojej pracy. Zwróciła uwagę na zorganizowaną przez placówkę akcję
„Cała Polska czyta dzieciom”, która została nagrodzona przez Wojewódzką Bibliotekę
Publiczną w Opolu.
Przewodniczący Rady podziękował Panu J.Zimochowi oraz Pani B.Mudry za
przygotowanie informacji o pracy prowadzonych przez nich placówek.
Ad.9 - interpelacje i zapytania radnych
Radna W.Piętka zwróciła uwagę na zaśmiecony parking przy drodze wojewódzkiej,
przy wyjeździe z Pokoju w kierunku Opola. Powiedziała, Ŝe miejsce to było porządkowane
przez uczniów w ramach akcji „Sprzątanie świata” i zauwaŜyła, Ŝe znowu powstało tam
dzikie wysypisko śmieci. Stwierdziła takŜe, Ŝe wjazd na parking, usytuowany obok pomnika
Fryderyka przy trasie w kierunku Opola, jest bardzo niebezpieczny przez co moŜna
uszkodzić sobie samochód. Zwróciła ponadto uwagę na suche gałęzie na drzewach rosnących
przy Zespole Szkół Gimnazjalnych w Pokoju, które stanowią zagroŜenie dla parkujących tam
samochodów. Później zapytała, czy zostaną uprzątnięte krzewy wycięte przy okazji
czyszczenia rowów w miejscowości śabiniec.
Radny J.Kos poruszył sprawę wypłacania zasiłków dla osób potrzebujących.
Stwierdził, iŜ najczęściej pieniądze te nie są wydawane zgodnie z ich przeznaczeniem i
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zapytał, czy udzielanie pomocy nie mogłoby odbywać się w innej formie np. poprzez
regulowanie naleŜności za energię elektryczną. Zwrócił takŜe uwagę na opuszczone posesje i
zapytał, czy istnieje moŜliwość ich przejęcia na mienie Gminy, a w dalszej kolejności
dokonania ich sprzedaŜy.
Radny J.Jakubik odniósł się do tzw. „pseudorolników”, czyli mieszkańców
nieuŜytkujących posiadanych gruntów rolnych. Stwierdził, Ŝe nieuŜytki te nie są ozdobą wsi,
poza tym stanowią zagroŜenie poŜarowe.
Radna R.Stefan zapytała o moŜliwość uzyskania w Urzędzie Gminy zaświadczenia za
pośrednictwem członka rodziny oraz o konieczność przedstawienia w takim przypadku
stosownego upowaŜnienia. Następnie przypomniała o zgłaszanej na poprzedniej sesji sprawie
drzewa w Zawiści, obok posesji Pana Bursego. Później zapytała o termin naprawienia
komputerów w świetlicy wiejskiej w Zawiści oraz sprawę czyszczenia hydrantów.
Radny M.Kruczek wyraził swoje uznanie dla mieszkańców wsi Świercowskie za
pracę przy remoncie drogi.
Przewodniczący Rady zapytał o moŜliwość remontu dróg gminnych, w zakresie
dotyczącym usunięcia powstałych w drogach ubytków.
Ad.10 - Informacja Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady o złoŜonych im oświadczeniach
majątkowych

Przewodniczący Rady przedstawił analizę oświadczeń majątkowych radnych,
stanowiącą załącznik nr 10 do protokołu, później odczytał informację Wójta Gminy na temat
oświadczeń majątkowych złoŜonych Wójtowi, informacja stanowi załącznik nr 11 do
protokołu.
Na zakończenie Przewodniczący Rady zaprezentował analizę oświadczeń
majątkowych dokonaną przez Urząd Skarbowy w Namysłowie, która stanowi załącznik nr 12
do protokołu.
Ad.11 - Podjęcie uchwał w sprawach:
a) uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Gminy Pokój na lata 2007-2011,

Treść projektu uchwały przedstawiła Pani Wójt, następnie Przewodniczący Rady
zarządził nad nim głosowanie. Uchwała nr X/68/2007 stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Głosowanie:
Za
- 14 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
b) zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
Gminy Pokój,

Treść projektu uchwały przedstawiła Pani Wójt, następnie Przewodniczący Rady
zarządził nad nim głosowanie. Uchwała nr X/69/2007 stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Głosowanie:
Za
- 14 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
c) wydzielenia części lokali z zasobu mieszkaniowego gminy, które przeznacza się
na wynajem jako lokale socjalne,
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Treść projektu uchwały przedstawiła Pani Wójt, następnie Przewodniczący Rady
zarządził nad nim głosowanie. Uchwała nr X/70/2007 stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
d) określenia procedury uchwalenia budŜetu Gminy oraz szczegółowości
materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budŜetu,

Treść projektu uchwały przedstawił Pan M.Maryjowski, Skarbnik Gminy, następnie
Przewodniczący Rady zarządził nad nim głosowanie. Uchwała nr X/71/2007 stanowi
załącznik nr 16 do protokołu.
Głosowanie:
Za
- 14 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
e) zmiany uchwały Nr IX/56/2007 Rady Gminy Pokój z dnia 31 sierpnia 2007 r. w
sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na obszarze Gminy Pokój,

Treść projektu uchwały przedstawiła Pani Sekretarz, następnie Przewodniczący Rady
zarządził nad nim głosowanie. Uchwała nr X/72/2007 stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
Głosowanie:
Za
- 14 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
f) zmiany budŜetu gminy na 2007 r.

Przewodnicząca Komisji BudŜetowej odczytała protokół Komisji BudŜetowej z
posiedzenia, na którym pozytywnie zaopiniowano wprowadzone do budŜetu gminy zmiany.
Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały. Uchwała nr
X/73/2007 stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
Głosowanie:
Za
- 14 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Ad.12 - Wybory ławników sądowych na kadencję w latach 2008-2011:
a) przedstawienie opinii o zgłoszonych kandydatach przez powołany do tego zespół,

Przewodniczący Rady odczytał opinię zespołu opiniującego kandydatów na ławników,
która stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
b) powołanie komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru ławników,

W celu powołania komisji skrutacyjnej zgłoszono następujące kandydatury:
- Przewodniczący Rady zgłosił kandydaturę radnego M.Kruczka, który wyraził zgodę,
- Radny J.Kos zgłosił kandydaturę radnej J.Paluch, która wyraziła zgodę,
- Radna W.Piętka zgłosiła kandydaturę radnej E.Pawłowskiej, która wyraziła zgodę.
Salę narad opuścił radny Z.Olejnik pomniejszając skład rady do 13 osób.
Przewodniczący Rady zaproponował zamknięcie listy kandydatów do komisji
skrutacyjnej i zarządził głosowanie nad tym wnioskiem.
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Głosowanie:
Za
- 13 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
W dalszej kolejności Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad składem komisji
skrutacyjnej w składzie M.Kruczek, J.Paluch, E.Pawłowska.
Głosowanie:
Za
- 13 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Następnie Przewodniczący Rady zarządził przerwę w obradach.
Po przerwie.
Przewodniczący Rady poinformował, iŜ na Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej
wybrano Panią E.Pawłowska.
c) przedstawienie przez komisję skrutacyjną zasad głosowania,

Zasady głosowania przedstawiła Pani E.Pawłowska, Przewodnicząca Komisji
Skrutacyjnej, następnie rozdała radnym karty do głosowania.
d) głosowanie, przedstawienie wyników głosowania,

Przeprowadzono tajne głosowanie, na rozdanych kartach do głosowania. Następnie, po
krótkiej przerwie, Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała protokół Komisji
informując o wynikach przeprowadzonego głosowania.
e) podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie wyboru ławników do Sądu
Rejonowego w Kluczborku,

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały. Uchwała nr
X/74/2007 stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
Głosowanie:
Za
- 13 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Ad.13 – zapytania i wnioski mieszkańców
Pan W.Kociencki, sołtys sołectwa Zawiść, poruszył sprawę diet dla sołtysów.
ZauwaŜył, iŜ rozwiązanie polegające na wypłacie diet za udział w sesji nie rekompensuje
kosztów ponoszonych w związku z pełnieniem funkcji sołtysa i stwierdził, Ŝe ryczałt
stanowiłby właściwszą formę wynagradzania sołtysów.
Przewodniczący Rady zapewnił, iŜ kwestia ta zostanie przedyskutowana podczas
spotkania roboczego radnych poświęconego tematyce budŜetu gminy na 2008 r.
Kontynuując swoją wypowiedź Pan W.Kociencki zwrócił uwagę na §76 Statutu Gminy, który
mówi, Ŝe: „Sołtys, nie będący radnym, moŜe uczestniczyć w sesjach Rady z prawem
występowania z głosem doradczym, zgłaszania wniosków i zapytań, bez prawa udziału w
głosowaniu”. Zapytał, czy w związku z tym zapisem sołtysi mają prawo wypowiadać się
dopiero na sam koniec sesji.
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Przewodniczący Rady wyjaśnił, iŜ w pierwszej kolejności mają prawo wypowiadać się
radni, dopiero później z głosem doradczym maja prawo występować sołtysi.
Sekretarz Gminy, Pani Z.Cioma, stwierdziła, Ŝe Statut gwarantuje sołtysom zabieranie
głosu w trakcie obrad, ale bez moŜliwości brania udziału w głosowaniu.
Pan W.Kociencki przypomniał, Ŝe ul.Opustowa i ul.Wierzbicka w Zawiści miały
zostać wysypane grysem, zapytał o montaŜ dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego i
stwierdził, Ŝe światło z istniejących lamp jest przysłaniane przez korony drzew. Odnosząc się
do pism przesyłanych przez róŜne instytucje, uznał, Ŝe treść otrzymywanej korespondencji
jest niezrozumiała, ze względu na język typowo techniczny.
Pan Z.Wójcik, sołtys sołectwa Pokój, stwierdził, Ŝe o sprawie zaśmieconego parkingu
przy drodze wojewódzkiej mówi się od 5 lat, a mimo to nie podjęto Ŝadnych kroków
mających na celu usunięcie tego dzikiego wysypiska śmieci. Następnie zauwaŜył, Ŝe nie
dokonuje się przeglądu hydrantów. W dalszej kolejności uznał za niezbyt trafiony pomysł
usypania górki na placu obok Gminnego Ośrodka Kultury w Pokoju. Poprosił o wyjaśnienie,
dlaczego sprawy tej nie przedyskutowano z sołtysem i radą sołecką sołectwa Pokój. Następnie
odniósł się do wyboru ławników i zapytał czym Pan P.Domaradzki wyróŜnił się, Ŝe wybrano
go do pełnienia funkcji ławnika. Później stwierdził, Ŝe brak było ogłoszeń dotyczących
zgłaszania kandydatów na ławników. Na zakończenie swojej wypowiedzi poruszył sprawę
budowy kanalizacji na terenie Gminy.
Pani E.Kuklok, podinspektor ds. obsługi Rady Gminy, przypomniała, Ŝe stosowne
ogłoszenia zostały wywieszone na tablicach ogłoszeń w sołectwach, dodatkowo informacja na
temat wyboru ławników została umieszczona na stronie internetowej Gminy.
Pani Z.Letka zapytała, czy ul.Opolska w Pokoju takŜe zostanie doświetlona.
Pani Wójt zapewniła, Ŝe zapozna się ze sprawą wypłacania zasiłków przez Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Pokoju i stwierdziła, Ŝe bony Ŝywnościowe takŜe stanowią
jedną z form udzielania pomocy. Dodała, Ŝe musiałaby wiedzieć kogo radny J.Kos miał na
myśli. W sprawie oświetlenia wyjaśniła, Ŝe w chwili obecnej trwają prace związane z
doświetleniem sołectw, zgodnie z sugestiami rad sołeckich. Odnośnie budowy kanalizacji
przypomniała, Ŝe Gmina Pokój przystąpiła do programu „Spójność”, w ramach którego
inwestycja ta będzie realizowana. Przyznała, Ŝe chciałaby, aby prace przy budowie kanalizacji
rozpoczęły się od ul.Opolskiej w Pokoju. Powiedziała takŜe o cyklu spotkań organizowanych
przez spółkę „EKOWOD” związanych z przejęciem majątku naleŜącego obecnie do Zakładu
Gospodarki Komunalnej.
Pani J.Ptaszek, Zastępca Wójta, poinformowała o planowanym wyjeździe burmistrza
Namysłowa, Pana K.Kuchczyńskiego, do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie w celu podpisania umowy na udzielenie pomocy
technicznej. Dodała, Ŝe wszystkie sprawy organizacyjne związane z przystąpieniem do
programu „Spójność” muszą zostać zakończone do końca bieŜącego roku. Powiedziała, Ŝe
wysłano pismo do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu w sprawie uprzątnięcia parkingu i
otrzymano odpowiedź, Ŝe to Gmina ma uporządkować ten teren. Odnośnie parkingu przy
pomniku Fryderyka było wysłane pismo do Nadleśnictwa Kup, zapewniła, Ŝe będzie
monitować w tej sprawie.
Pani Wójt stwierdziła, Ŝe zawsze będzie się obarczać utrzymaniem porządku Gminę.
Przypomniała, Ŝe w czerwcu porządkowano wskazane przez radnych miejsca, a teraz po
pracach tych nie ma śladu.
Pani J.Ptaszek powiedziała, Ŝe prace porządkowe zostaną zlecone Zakładowi
Gospodarki Komunalnej. Zapewniła, Ŝe krzewy wycięte przy czyszczeniu rowów w śabińcu
zostaną wywiezione, powiedziała takŜe, Ŝe prace związane z usunięciem suchych gałęzi na
drzewach rosnących przy ul.1-go Maja w Pokoju zostaną zlecone wyspecjalizowanej firmie z
Kluczborka. W dalszej kolejności omówiła procedurę związaną z przejmowaniem przez
Gminę opustoszałych budynków. W sprawie nieuŜytków rolnych i konieczności ich
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uporządkowania wyjaśniła, Ŝe są wysyłane pisma do ich właścicieli. Dodała, Ŝe lista osób jest
za kaŜdym razem uzgadniana z poszczególnymi sołtysami. Wyraziła nadzieję, Ŝe przyszły rok
pozwoli na bardziej wnikliwe zajęcie się tym problemem. Przyznała, Ŝe przeglądy hydrantów
nie są na bieŜąco wykonywane, dlatego teŜ złoŜono propozycję pracownikom Zakładu
Gospodarki Komunalnej wykonania tych prac, za dodatkowym wynagrodzeniem, po
godzinach pracy. Powiedziała, Ŝe odpowiednia Komisja ze Starostwa Powiatowego w
Namysłowie odbyła wizję lokalną i najprawdopodobniej zajęła się teŜ sprawą drzewa obok
posesji Pana Bursego w Zawiści. Odnośnie interpelacji Przewodniczącego Rady dotyczącej
uzupełniania ubytków na drogach gminnych, wyjaśniła, Ŝe środki przeznaczone w budŜecie
gminy na ten cel zostały juŜ wykorzystane.
Pani Wójt dodała, Ŝe przy paczerowaniu dróg jest wymagane, aby temperatura
powietrza wynosiła +20oC.
Pan Z.Wójcik zasugerował, aby środki na naprawę dróg pozyskać z programu
„Odnowa wsi”.
Pani J.Ptaszek powiedziała, Ŝe na razie nie zostały określone terminy składnia
wniosków. Poinformowała, ze zostanie wysłane pismo w związku ze zgłoszoną przez
Wiceprzewodniczącego Rady sprawą usunięcia zbędnych słupów telefonicznych na odcinku
między Ładzą, a Krzywą Górą. Trudno było jej udzielić jednoznacznej odpowiedzi w sprawie
poprawienia stanu ulic Opustowej i Wierzbickiej w Zawiści, ale obiecała, Ŝe zapozna się z tą
sprawą. Stwierdziła ponadto, iŜ przycięcie koron drzew mogłoby wpłynąć na poprawienie
jakości światła rzucanego przez lampy oświetlenia ulicznego. Przyznała, Ŝe korespondencja
wysyłana do sołtysów jest dosyć obszerna i wyjaśniła, Ŝe jest to efektem otrzymywania duŜej
ilości pism z róŜnych instytucji, które najczęściej proszą o bardzo szybkie udzielanie
odpowiedzi. Zachęciła ponadto Pana Z.Wójcika do udziału w spotkaniach grupy roboczej
„Odnowa wsi” w Pokoju.
Pani Wójt powiedziała, Ŝe dzieci i młodzieŜ wysyłają na jej skrzynkę poczty
elektronicznej wiadomości z propozycjami zagospodarowania placu przy Gminnym Ośrodku
Kultury w Pokoju i stwierdziła, Ŝe nie naleŜy od razu przekreślać tej inicjatywy.
Sekretarz Gminy, odnosząc się do załatwiania spraw w Urzędzie Gminy przez
członków rodziny, poinformowała, Ŝe kaŜdą sprawę wszczyna się na wniosek i od
konkretnego przypadku zaleŜy, czy daną sprawę załatwia się osobiście, czy teŜ za
pośrednictwem innych osób. W sprawie naprawy komputerów poinformowała o ogólnych
zasadach dotyczących rozpatrywania gwarancji.
Pan W.Kociencki powiedział, Ŝe komputery zostały juŜ naprawione i będą
wypoŜyczone do lokali wyborczych, w związku ze wspomaganiem informatycznym
obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonymi na
dzień 21.10.2007 r.
Pan Z.Wójcik, odnosząc do sprawy górki dla dzieci na placu przy GOK, powiedział,
Ŝe wypowiada się jako przedstawiciel dorosłych, a nie dzieci. Później zapowiedział, Ŝe w
związku z podwyŜszeniem opłat za składowanie odpadów na wysypisku śmieci, zwiększone
zostaną stawki ustalone przez firmę „Remondis”.
Pani J.Ptaszek przy okazji powiedziała, Ŝe od dnia 01.01.2008 r. Gminne Składowisko
Odpadów we wsi Świercowskie będzie nieczynne ze względu na brak wagi. Dodała, Ŝe
odpady będą woŜone na wysypisko w Ziemiełowicach. Wyjaśniła takŜe, Ŝe mieszkańcy sami
decydują o wyborze firmy odbierającej z posesji odpady.
Pan Z.Wójcik stwierdził, Ŝe na terenie sołectwa Pokój firma „Remondis” dobrze
wywiązuje ze swoich obowiązków.
Pani Wójt podziękowała Panu W.Kocienckiemu za wkład pracy włoŜony w
przygotowanie doŜynek gminnych oraz Panu J.Pasionkowi, sołtysowi sołectwa Fałkowice, za
udział delegacji z Fałkowic w doŜynkach wojewódzkich w Łosiowie.
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Ad.14 - wolne wnioski i oświadczenia radnych
Radna E.Pawłowska odniosła się do ostatniego numeru gazetki wydawanej przez
Urząd Gminy. Stwierdziła, Ŝe w artykułach opisujących pewne działania pomija się
informacje o tym, Ŝe działania te są podejmowane z inicjatywy radnych. Zwróciła takŜe
uwagę na drogę powiatową na odcinku Kozuby-Domaradz, która wymaga remontu.
Pani J.Ptaszek wyjaśniła, Ŝe to zarządca drogi decyduje o dokonywanych
modernizacjach nawierzchni dróg.
Radny J.Jakubik zwrócił uwagę na gruz znajdujący na boisku szkolnym oraz przy
rondzie. Poruszył takŜe sprawę potrzeby zagospodarowania budynku po byłym dworcu w
Pokoju.
Pani Wójt powiedziała, Ŝe PKP nie zgadza się na przekazanie nieruchomości po byłym
dworcu w Pokoju na mienie Gminy, moŜna jedynie kupić ten obiekt za kwotę 300 tyś. zł.
Pan Z.Wójcik zgłosił sprawę cieknącej wody w budynku po byłym Zespole Szkół przy
ul.Krzywej w Pokoju.
Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe Pani M.Wyrwał, była Dyrektor tej szkoły,
takŜe została poinformowana o tej sprawie, ale po sprawdzeniu okazało się, Ŝe był to
fałszywy alarm. Poprosił takŜe o przypomnienie w Starostwie Powiatowym w Namysłowie
kwestii związanej z zatrudnieniem pracownika odpowiedzialnego za nadzór nad szkołą.
Sekretarz Gminy poinformowała o przyjeździe do Pokoju mammobusa i moŜliwości
wykonania mammografii.
Ad.15- zakończenie sesji
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy o godz.1815 zamknął X
sesję Rady Gminy Pokój.

Protokołowała:
ElŜbieta Kuklok …………………

