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Protokół nr XV/08
z XV sesji Rady Gminy Pokój
odbytej w dniu 25 lutego 2008 r.
Obecni na posiedzeniu: J.Balij, E.Kania, D.Gryl, J.Jakubik, H.Kołodziej, J.Kos, M.Kruczek,
J.Paluch, E.Pawłowska, W.Piętka, R.Stefan, K.Walek,
zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu.
Nieobecni usprawiedliwieni –Z.Olejnik, A.Szeląg,
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 przedstawiciela Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych
nt gospodarki melioracyjnej na terenie gminy
6. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych za 2007 r.
7. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieŜących
8. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady oraz działalności między sesjami
9. Interpelacje i zapytania radnych
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) ustalenia najniŜszego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania
oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych dla ustalenia wynagrodzeń
pracowników szkół i przedszkoli nie będących nauczycielami
b) wprowadzenia zmian do Statutu Gminnej Instytucji Kultury p.n. „Gminna
Biblioteka Publiczna”
c) zmiany uchwały Nr XII/95/2007 Rady Gminy Pokój z dnia 17 grudnia 2007 r. w
sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
Gminy Pokój
11. Zapytania i wnioski mieszkańców
12. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
13. Zakończenie sesji
Ad.1-2 - otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad
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,
mieszkańców, pracowników Urzędu Gminy oraz Pana M.Husaka, przedstawiciela Wojewódzkiego
Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, odział w Brzegu.
Ad.3 - przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do protokołu z XIV sesji Rady Gminy Pokój
odbytej w dniu 28.01.2008 r., ze względu na ich brak zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia
protokołu.
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Głosowanie:
Za
- 13 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Ad.4 - przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
Przewodniczący Rady przedstawił ustalony porządek obrad.
Pani Wójt zawnioskowała o wprowadzenie w pkt.10 porządku obrad projektów uchwał:
- w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jakuba Kani w Domaradzu
polegającego na zmianie jej struktury organizacyjnej
- w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/111/2008 Rady Gminy Pokój z dnia 28 stycznia 2008 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki
przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za
warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i
godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
Później przedstawiła uzasadnienia do uchwał.
W dalszej kolejności Przewodniczący Rady zaproponował, aby projekt uchwały w sprawie
zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jakuba Kani w Domaradzu polegającego na
zmianie jej struktury organizacyjnej wprowadzić jako podpunkt „d”, natomiast projekt uchwały
sprawie zmiany uchwały Nr XIV/111/2008 Rady Gminy Pokój z dnia 28 stycznia 2008 r. w
sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki
przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat,
motywacyjnego,
funkcyjnego,
za
warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
wprowadzić jako podpunkt „e”. Później zarządził głosowanie nad wnioskiem Pani Wójt
dotyczącym wprowadzenia wskazanych projektów uchwał do porządku obrad.
Głosowanie:
Za
- 13 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
W związku z wprowadzonymi zmianami porządek obrad XV sesji Rady Gminy Pokój
przedstawiał się w sposób następujący:
1. Otwarcie sesji
2. Stwierdzenie prawomocności obrad
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
5. Informacja przedstawiciela Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych
nt gospodarki melioracyjnej na terenie gminy
6. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych za 2007 r.
7. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieŜących
8. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady oraz działalności między sesjami
9. Interpelacje i zapytania radnych
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. ustalenia najniŜszego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania
oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych dla ustalenia wynagrodzeń
pracowników szkół i przedszkoli nie będących nauczycielami
b. wprowadzenia zmian do Statutu Gminnej Instytucji Kultury p.n. „Gminna
Biblioteka Publiczna”
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c. zmiany uchwały Nr XII/95/2007 Rady Gminy Pokój z dnia 17 grudnia 2007 r. w
sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
Gminy Pokój
d. zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jakuba Kani w Domaradzu
polegającego na zmianie jej struktury organizacyjnej
e. zmiany uchwały Nr XIV/111/2008 Rady Gminy Pokój z dnia 28 stycznia 2008 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe
warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego,
funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania wynagrodzenia za
godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość
nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
11. Zapytania i wnioski mieszkańców
12. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
13. Zakończenie sesji
Ad.5 - informacja przedstawiciela Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych
nt gospodarki melioracyjnej na terenie gminy
Na wstępie Pan M.Husak poinformował o zadaniach Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i
Urządzeń Wodnych, omawiając przy okazji obowiązki Gminnej Spółki Wodnej. Z przykrością
stwierdził, iŜ otrzymywane środki pienięŜne wystarczają na realizację jedynie niewielkiej ilości
zadań. Zaznaczył, Ŝe w pierwszej kolejności wykonuje się inwestycje związane z gospodarką
przeciwpowodziową. Później powiedział o pracach wykonanych na rzece Promnej oraz
planowanej w 2008 r. konserwacji rzeki Bogacica, na odcinku od stawów Pana Pieszczyka do
ujścia rzeki Promna. Dodał, Ŝe na prace na terenie Gminy Pokój w 2008 r. zarezerwowano
27 200 zł.
Radny K.Walek zwrócił uwagę na rzekę Stobrawę na wysokości miejscowości Lubnów,
Kopalina i Fałkowice. Stwierdził, iŜ nie wykonano na niej Ŝadnych prac mimo wielokrotnych
obietnic.
Pan M.Husak wyjaśnił, iŜ za wskazany przez radnego odcinek rzeki odpowiada oddział
Wojewódzkiego Zarządu i Urządzeń Wodnych w Kluczborku i zapewnił, Ŝe tam przekaŜe tę
sprawę.
Radny K.Walek zauwaŜył, iŜ w korycie rzeki leŜy duŜo drzew, które rolnicy zaczęli juŜ
sami usuwać.
Pan M.Husak zapewnił, Ŝe równieŜ tę sprawę przekaŜe do Kluczborka.
Wiceprzewodniczący Rady, Pan H.Kołodziej, zauwaŜył, iŜ podobna sytuacja dotyczy rzeki
Budkowiczanka na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 454 w Krzywej Górze do śluzy Pana
M.Kotlarza. Następnie zapytał o zasady korzystania ze śluzy przez Pana Kotlarza i przypomniał o
podtopieniach w Krzywej Górze.
Pan M.Husak zwrócił uwagę na posiadane przez Pana Kotlarza pozwolenie wodno-prawne
szczegółowo określające zasady korzystania ze śluzy. Przyznał, Ŝe współpraca z Panem
Kotlarzem nie układa się najlepiej i uznał, Ŝe naleŜy zgłosić tę sprawę w Starostwie Powiatowym
w Namysłowie. Powiedział, Ŝe podejmie działania zmierzające do usunięcia drzew z koryta rzeki
Budkowiczanki, uznał natomiast, Ŝe wycięcie drzew rosnących przy rzece moŜe stanowić
problem, ze względu na zaostrzone procedury wynikające z połoŜenia Gminy na terenie
Stobrawskiego Parku Krajobrazowego.
Przewodniczący Rady poprosił Pana M.Husaka o telefoniczną informację na temat
moŜliwości zrealizowania spraw poruszonych przez radnych.
Radny J.Balij powiedział o wizycie w kluczborskim oddziale Wojewódzkiego Zarządu
Melioracji i Urządzeń Wodnych, podczas której dowiedział się o planowanym na kwiecień
przetargu na konserwację rzeki Stobrawa.
Radny M.Kruczek zapytał o Potok Paryski, który stanowi zagroŜenie powodziowe dla
połoŜonych w jego pobliŜu nieruchomości.
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Pan M.Husak wyjaśnił, iŜ przy podziale środków bierze się pod uwagę rozmiar szkód, jakie
mogą wyrządzić rzeki. Dla porównania podał Odrę i Potok Paryski.
Przewodniczący Rady podziękował Panu M.Husakowi za przybycie na sesję.
Ad.6 - Sprawozdanie z realizacji planu pracy Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych za 2007 r.
Sprawozdanie, stanowiące załącznik nr 2 do protokołu, przedstawił Pan A.Wójtowicz,
Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Pani Wójt poprosiła o omówienie kosztów ujętych w poz.11 – „WyposaŜenie świetlic w
sprzęt oraz pokrycie kosztów remontu w Lubnowie, Zawiści, Krogulnej, Krzywej Górze”.
Pan A.Wójtowicz przedstawił dokładną informację na ten temat.
Przewodniczący Rady zapytał o przeznaczenie środków niewykorzystanych przez Komisję
w 2007 r.
Pan A.Wójtowicz wyjaśnił, iŜ środki te zostały ujęte w nadwyŜce budŜetowej. Dodał, Ŝe
wszystkie wnioski składane przez placówki oświatowe były realizowane na bieŜąco. Wyjaśnił
przy okazji, Ŝe Komisja moŜe przeznaczać pieniądze wyłącznie na określone cele.
Pan W.Kociencki, sołtys sołectwa Zawiść, zapytał czego dotyczyło dofinansowanie dla
zespołu CARITAS w Pokoju.
Pan A.Wójtowicz wyjaśnił, iŜ Komisja dofinansowała koszty wypoczynku letniego dzieci.
Pan W.Kociencki zapytał o moŜliwość pozyskania środków na potrzeby LZS w Zawiści.
Pan A.Wójtowicz poprosił o złoŜenie stosownego wniosku i zaznaczył, Ŝe ostateczne
podjęcie decyzji naleŜy do Komisji, a nie do niego samego.
Wiceprzewodniczący Rady zapytał o dofinansowanie posiłków uczniów i przypomniał o
programie rządowym zakładającym pomoc w doŜywianiu dzieci.
Pan A.Wójtowicz wyjaśnił, Ŝe koszty posiłków w 50% pokrywane są ze środków Komisji,
natomiast pozostałe 50% finansuje wskazany przez Wiceprzewodniczącego program.
Ad.7 - informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach
bieŜących
Przewodniczący Rady przedstawił informacje na temat:
• Udziału, w dniu 31.01.2008 r., w II Forum Gospodarczym Gminy Pokój,
• Uczestnictwa, w dniu 01.02.2008 r., w Witosiadzie zorganizowanej przez Gminny Ośrodek
Kultury w Pokoju,
• Udziału, w dniu 02.02.2008 r., w zbiórce sprawozdawczej ZHP, rejon Opole,
• Szkolenia dla radnych w dniu 18.02.2008 r. prowadzonego przez Pana Cz.Tomalika,
Prezesa Związku Gmin Śląska Opolskiego, przy okazji Przewodniczący Rady
poinformował o moŜliwości zorganizowania w marcu kolejnego szkolenia.
Później Przewodniczący Rady przedstawił pisma, które wpłynęły do biura Rady Gminy:
 Pismo Wojewody Opolskiego, stanowiące załącznik nr 3 do protokołu, w sprawie
nieprawidłowości stwierdzonych w uchwale nr X/69/2007 Rady Gminy Pokój z dnia
15.10.2007 r. i konieczności ich usunięcia,
 Pismo Wojewody Opolskiego, stanowiące załącznik nr 4 do protokołu, w sprawie
stwierdzonych naruszeń prawa w uchwale nr XIV/111/2008 Rady Gminy Pokój z dnia
28.01.2008 r. i konieczności ich usunięcia.
Informacja Przewodniczących Komisji o sprawach bieŜących
Pani R.Stefan, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, poinformowała o spotkaniach Komisji
w dniach 29 stycznia i 14 lutego br., podczas których dokonano kontroli gospodarki finansowo –
ekonomicznej: wpływy z dzierŜaw, podatków, udzielanie ulg, umorzeń za 2007 r.
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Pani E.Pawłowska, członek Komisji BudŜetowej, poinformowała o spotkaniu Komisji w
dniu 21.02.2008 r. podczas którego zapoznano się ze stanem zrealizowanych inwestycji
obejmujących harmonogram w 2007 r.
Ad.8 - sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady oraz działalności między sesjami
Informacja Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy Pokój podjętych na sesji w dniu
28.01.2008 r. stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Pani Wójt przedstawiła informacje na temat:
 Spotkania w Urzędzie Gminy Pokój w dniu 29.01.2008 r. Wójtów Powiatu
Namysłowskiego poświęconego funkcjonowaniu oświaty i wymiany doświadczeń w tym
zakresie,
 II Forum Gospodarczego Gminy Pokój zorganizowanego w dniu 30.01.2008 r.,
 Spotkania z Marszałek Karol dotyczącego funkcjonowania Szpitala w Pokoju,
 Udziału w spotkaniu rad sołeckich z Domaradza i Fałkowic poświęconemu przygotowaniu
uroczystości 700-lecia istnienia Fałkowic,
 Udziału w zebraniu wiejskim w Lubnowie,
 Spotkania w gabinecie Wojewody Opolskiego nt moŜliwości utworzenia w zabytkowym
parku w Pokoju ogrodu botanicznego
 Pobytu w Warszawie – udział w pracach Komisji opracowującej zmiany do ordynacji
wyborczej, wizyta w Ministerstwie Pracy i Polityki Socjalnej poświęcona moŜliwości
uzyskania środków na zaadoptowanie budynku po byłym posterunku policji w Pokoju na
potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju,
 Skreślenia z listy rządowej projektu „Spójność”, przy okazji Pani Wójt zapewniła, Ŝe
zostaną podjęte kroki zmierzające do ponownego wpisania tego zadania na listę
interaktywną,
Przewodniczący Rady poprosił, aby pisma wysyłane w sprawie projektu „Spójność” przez
Burmistrza Namysłowa, Pana K.Kuchczyńskiego, były takŜe kierowane do Urzędu Gminy
do wiadomości. Stwierdził, Ŝe Gmina nie będzie w stanie we własnym zakresie
wybudować kanalizacji. Zwrócił się takŜe z prośbą o wystosowanie pisma do Związku
Gmin Śląska Opolskiego o interwencję u Marszałka Sejmu oraz posłów z terenu
województwa opolskiego w sprawie ponownego wpisania programu „Spójność” na listę
interaktywną.
Pan A.Wójtowicz zauwaŜył, Ŝe przystąpienie do programu „Spójność” uzaleŜnione było
od spełnienia określonych warunków i zasugerował, Ŝe tylko dzięki przystąpieniu do
projektu Gminy Pokój zadanie to zostało ujęte się na liście rządowej.
Pani J.Ptaszek nie zgodziła się z wypowiedzią Pana A.Wójtowicza. ZauwaŜyła, Ŝe pewne
wytyczne uległy zmianie i stwierdziła, Ŝe nieprawdą jest jakoby projekt ten znalazł się na
liście rządowej tylko dzięki przystąpieniu do niego Gminy Pokój.
Następnie Przewodniczący Rady zarządził przerwę w obradach.
Po przerwie.
Ad.9 - interpelacje i zapytania radnych
Radna W.Piętka zgłosiła sprawę dzikiego wysypiska śmieci, jakie powstało w Jagiennej
przy kubłach do segregacji odpadów. Zapytała takŜe o plany remontowe drogi do miejscowości
Świercowskie.
Wiceprzewodniczący Rady zgłosił potrzebę wykonania znaków poziomych na
nowowykonanej nawierzchni ul. Powstańców w Ładzy.
Radny J.Balij zapytał o przetarg na naprawę dróg gminnych oraz czy drogę do posesji Pana
Łytki w Pokoju planuje się jedynie wyrównać, czy teŜ zamierza się ją uzupełnić kamieniem.
Przewodniczący Rady zgłosił problem wałęsających się po Pokoju psów. ZauwaŜył, Ŝe nie
są to psy bezpańskie i stwierdził, Ŝe ich znakowanie mogłoby rozwiązać problem ze znalezieniem
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ich właścicieli. Poruszył takŜe sprawę niedroŜnej kanalizacji. Stwierdził, Ŝe mieszkańcy zmuszeni
byli czekać kilka dni na usunięcie awarii przez spółkę „Ekowod”. Uznał, Ŝe podobne sytuacje nie
powinny mieć miejsca.

Ad.10 - Podjęcie uchwał w sprawach:
a. ustalenia najniŜszego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii
zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych dla
ustalenia wynagrodzeń pracowników szkół i przedszkoli nie będących
nauczycielami
Treść projektu uchwały przedstawił Skarbnik Gminy.
Następnie wobec braku pytań Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem
uchwały. Uchwała nr XV/118/2008 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Głosowanie:
Za
- 13 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
b. wprowadzenia zmian do Statutu Gminnej Instytucji Kultury p.n. „Gminna
Biblioteka Publiczna”
Treść projektu uchwały przedstawiła Pani Z.Cioma, Sekretarz Gminy. Następnie zwróciła
uwagę na potrzebę zmiany zapisu w §1 ust.1 „kodeksu pracy” na „przepisów prawa pracy”.
Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały wraz ze
wskazana zmianą. Uchwała nr XV/119/2008 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Głosowanie:
Za
- 13 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
c. zmiany uchwały Nr XII/95/2007 Rady Gminy Pokój z dnia 17 grudnia 2007 r.
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu Gminy Pokój
Przewodniczący Rady przypomniał, iŜ projekt uchwały został przygotowany zgodnie z
zaleceniem Wydziału Nadzoru i Kontroli Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Pan H.Pyka, radca prawny, zwrócił uwagę na błąd logiczny, jaki wkradł się w §1 ust.1.
Powiedział, Ŝe wyraŜenie „określonym w art.4 ust.1 i 2 ustawy” naleŜy zastąpić zwrotem
„określonymi w ustawie i niniejszej uchwale”.
Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały wraz ze
wskazaną zmianą. Uchwała nr XV/120/2008 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Głosowanie:
Za
- 13 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
d. zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jakuba Kani w Domaradzu
polegającego na zmianie jej struktury organizacyjnej
Treść projektu uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy.
Pani T.Wójtowicz, p.o. Dyrektora Publicznego Przedszkola w Pokoju, uznała za dobry
pomysł usytuowania w Szkole Podstawowej w Domaradzu oddziału przedszkolnego. Stwierdziła,
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Ŝe obecny budynek przedszkola nie spełnia oczekiwań, sale są małe i ciasne, ponadto konieczny
jest remont sieci wodno-kanalizacyjnej i toalet. Stwierdziła, Ŝe najlepszym rozwiązaniem byłoby
przeniesienie przedszkola do innego, bardziej funkcjonalnego lokalu.
Pani J.Ziółek, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pokoju, powiedziała o planach związanych
z wykonaniem w placówce sali gimnastycznej. Poddała pod rozwagę pomysł wybudowania
budynku przedszkolnego na działce graniczącej ze szkołą. Dodała, Ŝe część środków na ten cel
moŜnaby uzyskać ze sprzedaŜy budynków przedszkoli w Domaradzu i Lubnowie.
Radna W.Piętka zapytała o moŜliwość wygospodarowania wolnej sali lekcyjnej w Szkole
Podstawowej w Domaradzu, o liczbę dzieci, które będą uczęszczać do tego oddziału, poruszyła
takŜe kwestię zajęć dydaktycznych oraz zatrudnienia nauczyciela.
Pani T.Wójtowicz stwierdziła, Ŝe przeniesienie oddziału przedszkolnego nie wpłynie
negatywnie na dzieci. Powiedziała o konieczności dostosowania toalet do 19 przedszkolaków,
którzy będą uczęszczać do tego oddziału.
Pani Wójt zabierając głos stwierdziła, Ŝe środki uzyskane ze sprzedaŜy budynku, w którym
obecnie znajduje się przedszkole, nie będą zbyt wysokie. Odnosząc się do propozycji
wybudowania nowego budynku stwierdziła, Ŝe najpierw naleŜałoby dokładnie przeliczyć koszty
związane z tą inwestycją.
Powiedziała, Ŝe wspólnie z Radą Gminy chciałaby podjąć decyzję w sprawie drogi do
miejscowości Świercowskie. Dodała, Ŝe na remont tej drogi konieczne będzie zaciągnięcie
kredytu. Później poinformowała o planach związanych z remontem dróg w Pokoju, zaznaczając,
Ŝe droga do Pana Łytki na razie zostanie wyrównana, ale chciałaby, aby w przyszłości wysypano
ją kamieniem.
Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały. Uchwała nr
XV/117/2008 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Głosowanie:
Za
- 13 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
e. zmiany uchwały Nr XIV/111/2008 Rady Gminy Pokój z dnia 28 stycznia 2008
r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki
obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i
godziny
doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
Przewodniczący Rady przypomniał, iŜ uchwała jest podejmowana zgodnie ze wskazaniami
Wydziału Nadzoru i Kontroli Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, następnie zarządził głosowanie
nad projektem uchwały.
Głosowanie:
Za
- 13 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Ad.11 - zapytania i wnioski mieszkańców
Pani M.Wyrwał, mieszkanka Pokoju, wyraziła swoje niezadowolenie z usług
świadczonych przez spółkę „Ekowod”. Zwróciła przede wszystkim uwagę na brak umów oraz
wysokość cen za świadczone usługi. Dla przykładu podała ceny z innych gmin, niŜsze od tych
obowiązujących w Pokoju.
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Pani B.Leszczyńska zwróciła uwagę na potrzebę wyremontowania ul. Budkowskiej w
Dąbrówce Dolnej na odcinku do Pani Zachariasz oraz na brak posiadania przez niektórych
mieszkańców kubłów na odpady.
Pani Z.Letka, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pokoju, stwierdziła, iŜ naleŜałoby wyciąć
wszystkie drzewa rosnące przy ul.Opolskiej w Pokoju, w pasie drogi wojewódzkiej nr 454.
Powiedziała takŜe o drzewie rosnącym obok jej nieruchomości. Najpierw oceniono, iŜ nadaje się
ono do wycięcia, a w rezultacie zmieniono decyzję i wskazane drzewo nadal rośnie, stwarzając w
dalszym ciągu zagroŜenie.
Pan W.Kociencki poinformował o wieczorze kolęd, który odbył się w Zawiści oraz o
trzech zebraniach wiejskich. Następnie zapytał, dlaczego Rada Gminy ma ustalać opłaty za
wynajem lokali, skoro świetlicami wiejskimi zarządza Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w
Pokoju i zaproponował spotkanie w tej sprawie. Następnie stwierdził, Ŝe w Zawiści, podobnie jak
w Jagiennej, jest problem z bałaganem panującym obok pojemników do segregacji odpadów i
uznał, Ŝe najlepszym wyjściem byłoby zrezygnowanie z tych kubłów. Zaproponował, aby wziąć
pod uwagę budynek po byłej Szkole Podstawowej w Zawiści przy szukaniu lokum na przedszkole.
Następnie zwrócił uwagę na bardzo wysokie ceny proponowane przez Agencję Nieruchomości
Rolnych za nabycie gruntów, dla przykładu podał kwotę 247 tyś. określoną w jednym z ostatnich
ogłoszeń dotyczących sprzedaŜy jednej z działek. Dodał, Ŝe kwoty te zostały uzgodnione z Gminą.
Pan A.Pachulski, sołtys sołectwa Domaradz, poprosił, aby zwrócić uwagę Zarządowi Dróg
Powiatowych w Namysłowie na konieczność uprzątnięcia gałęzi pozostawionych po wycince
drzew. Później powiedział o wierzbie rosnącej w Kozubach, obok posesji Pana Pięknego, która
stwarza zagroŜenie dla przebiegającej obok linii energetycznej. Następnie zwrócił uwagę na
przystanek autobusowy w Kozubach, obok posesji Pana Schwiętka, który został odnowiony
jedynie wewnątrz, nie został pomalowany na zewnątrz. Później powiedział o drzewach rosnących
przy drodze w Kozubach, obok posesji Pana Poksa, które utrudniają przejazd maszynom
rolniczym.
Pan J.Zimoch, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Pokoju, zaprosił obecnych na sali
narad na koncert muzyki powaŜnej w dniu 08.03.2008 r. w GOK.
Ad.12 - wolne wnioski i oświadczenia radnych
Pani Wójt udzieliła odpowiedzi na zapytania radnych informując o:
o przygotowaniu pisma do firmy „Remondis” z prośbą o zabranie kontenerów z Jagiennej i
Zawiści,
o przystanku w Kozubach, który zostanie pomalowany,
o otrzymanym piśmie z Zarządu Dróg Wojewódzkich zawierającego informacje o
planowanym wykonaniu znaków poziomych na ul.Powstańców w Ładzy,
o planowanym remoncie ul.1-go Maja i ul.Mariackiej w Pokoju,
o zbieranych ofertach na remont dróg gminnych, Pani Wójt wyjaśniła, Ŝe prace w tym
zakresie zostaną zlecone w trybie „z wolnej ręki”,
o moŜliwości rozwaŜenia propozycji znakowania psów, Pani J.Ptaszek przy okazji odczytała
ogłoszenie w sprawie wyłapywania bezpańskich psów zaplanowanego na dzień
17.03.2008 r.
o procedurze związanej ze zgłaszaniem awarii sieci kanalizacyjnej,
o czynnikach wpływających na cenę wody i zasadach jej ustalania.
Pani M.Wyrwał zwróciła uwagę na zawyŜoną prognozę zuŜycia wody.
Pani Wójt wyjaśniła, iŜ prognoza była wyliczana na podstawie odczytów dokonanych
przez pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej. Dodała, Ŝe w przypadku powstałych
wątpliwości moŜna zwrócić się do „Ekowodu” o dokonanie korekty.
Pani M.Wyrwał zapytała, czy któryś z radnych jest podłączony do kanalizacji.
Pani Wójt powiedziała, Ŝe w sprawie stawek za wodę oraz ścieki udzieli Pani M.Wyrwał
odpowiedzi na piśmie.
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Pani L.Letka zauwaŜyła, Ŝe brak umów komplikuje wiele spraw, za przykład podała
ostatnią awarię sieci kanalizacyjnej przy Szkole w Pokoju.
Pani Wójt przyznała racje osobom upominającym się o umowy ze Spółką „Ekowod”,
wyjaśniła jednak, Ŝe przejęła ona obsługę wszystkich gmin z terenu powiatu namysłowskiego i nie
jest w stanie wydrukować w jednym czasie takiej ilości umów. Następnie przyznała, Ŝe nie wie
dlaczego zmieniono decyzję w sprawie wycięcia drzewa przy ul.Opolskiej w Pokoju, powiedziała,
Ŝe udzieli odpowiedzi w tej sprawie na piśmie. Zaproponowała, aby kwestię związaną z
ustaleniem organu odpowiedzialnego za ustalenie cen za wynajem sal i świetlic rozstrzygnął radca
prawny. Odnośnie zbyt wygórowanych cen za działki powiedziała, Ŝe to rzeczoznawca dokonuje
wyceny, Gmina określa jedynie w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczenie danego
terenu. Zapewniła, Ŝe sprawą nieuprzątniętych gałęzi zostanie zlecona pracownikowi zajmującemu
się ochroną środowiska, przy okazji dodała, Ŝe pracownik ten zajmie się wierzbą w Kozubach i
drzewami rosnącymi przy drodze przebiegającej obok posesji Pana Poksa. Później powiedziała o
planowanym spotkaniu z przedstawicielami Zarządu Dróg Powiatowych, Starostą oraz sołtysami i
uznała, Ŝe będzie to dobrą okazją do poruszenia spraw związanych z utrzymaniem porządku na
drogach powiatowych. Następnie powiedziała o piśmie informującym o jej powołaniu w skład
Rady Społecznej Szpitala w Pokoju. Na zakończenie swojej wypowiedzi podziękowała wszystkim
osobom, które wspierały ją oraz uczestniczyły podczas nagrania audycji Radia Opole pt. „Oko
cyklonu”.
Radna R.Stefan poruszyła sprawę kosztów ponoszonych za wyłapywanie bezdomnych
psów.
Pani J.Ptaszek powiedziała, Ŝe w chwili obecnej Gmina współpracuje ze schroniskiem w
Wieluniu i wyraziła nadzieję, Ŝe jakość świadczonych przez tę firmę usług będzie zadawalająca.
Radna W.Piętka zapytała o podmiot odpowiedzialny za umieszczanie rozkładów jazdy na
przystankach.
Pani J.Ptaszek wyjaśniła, iŜ dopilnowanie tej kwestii naleŜy do przewoźnika obsługującego
daną linię.
Radna E.Pawłowska zwróciła uwagę na dostarczone radnym oferty na wywóz odpadów
stałych i dokonała porównania poszczególnych cen.
Pani Wójt wyjaśniła, iŜ za zawarcie stosownej umowy odpowiadają sami mieszkańcy i od
nich zaleŜy z jaką firmą umowa ta zostanie podpisana.
Pan W.Kociencki zapytał o moŜliwość świadczenia usług z zakresu wywozu odpadów
przez Gminę.
Pani Wójt stwierdziła, iŜ do rozstrzygnięcia tej kwestii konieczne byłoby zorganizowanie
referendum gminnego.
Ad.13 - zakończenie sesji
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy o godz.1825 zamknął
XV sesję Rady Gminy Pokój.

Protokołowała:
ElŜbieta Kuklok …………………………..

