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Protokół nr XXVII/09 
z XXVII sesji Rady Gminy Pokój 
odbytej w dniu 23 lutego 2009 r. 

 
Obecni na posiedzeniu: J.Balij, E.Kania, D.Gryl, H.Kołodziej,  J.Kos, M.Kruczek,  J. Jakubik 
      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: Pan H.Kołodziej, Wiceprzewodniczący Rady  
 
Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Pan 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. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady oraz działalności między sesjami 
7. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych za 2008 r. 
8. Interpelacje i zapytania radnych 
9. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) ustanowienia Regulaminu nadania tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Pokój” 
b) powołania Komisji Doraźnej 
c) przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu 
d) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zieleniec 
e) zmiany uchwały Nr XXVI/177/2009 z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie 

przystąpienia Gminy Pokój do spółki – Zakładu Wodociągów i Usług 
Komunalnych „Ekowod” spółki z ograniczona odpowiedzialnością w 
Namysłowie, wniesienia wkładów oraz objęcia za nie udziałów 

f) uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Pokój na lata 2009-
2012 

g) zmiany budŜetu gminy na 2009 rok 
10. Zapytania i wnioski mieszkańców 
11. Wolne wnioski i oświadczenia radnych 
12. 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 Pana M.Rudnickiego, przedstawiciela spółki „Ekowod”, Panią 
B.Zając Wójta Gminy, radnych, sołtysów, dyrektorów placówek oświatowych, mieszkańców 
oraz pracowników Urzędu Gminy. 
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Ad.3 – przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji 
 Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do protokołu z XXVI 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, radni przyjęli go bez 
uwag. Następnie Przewodniczący Rady poinformował o obecności na sesji przedstawiciela 
spółki „Ekowod” spowodowanej wątpliwościami dotyczącymi wywozu nieczystości stałych z 
terenu Gminy.  
 Radna W.Piętka zadała następujące pytania: 

− czy za wywóz odpadów wielkogabarytowych będzie odrębna opłata ?  
− czy istnieje moŜliwość opróŜniania kubłów 2 razy w miesiącu? 
− czy spółka „Ekowod” jest w stanie zapewnić mieszkańcom kubły o pojemności 

mniejszej niŜ 120 l ? 
− czy wymiana zniszczonych worków do segregacji odpadów będzie bezpłatna oraz czy 

jest określony czas ich przydatności do uŜycia ? 
− czy wcześniejsze rozwiązanie umowy ze spółką „Ekowod” będzie uzaleŜnione od 

uiszczenia wszystkich rat za pojemnik ? 
 Radny J.Kos zapytał o rozwiązanie dla mieszkańców, którzy przyjeŜdŜają do 
posiadanych na terenie gminy nieruchomości raz, czy dwa razy do roku.  
 Pan M.Rudnicki poinformował o moŜliwości jednorazowego wykupienia worka o 
pojemności 150 l.  
 Radny J.Balij zapytał, czy sprzęt wielkogabarytowy będzie zabierany spod posesji, czy 
teŜ trzeba go będzie dowieść do specjalnie wyznaczonych punktów   
 Pan A.Pachulski, sołtys sołectwa Domaradz, zauwaŜył, Ŝe pojemniki na odpady 
oferowane przez market „Castorama” w Opolu są tańsze od kubłów proponowanych przez 
„Ekowod”, stwierdził równieŜ, iŜ część mieszkańców chciałaby jednorazowo uiścić opłatę za 
pojemnik.  
 Pan M.Rudnicki, ustosunkowując się do wcześniej zadanych pytań wyjaśnił, Ŝe: 

− mieszkańcy mogą zaopatrywać się w kubły u dowolnych dostawców, 
− w przypadku duŜej ilości zainteresowanych oraz zgodnie z odpowiednim zapisem w 

umowie istnieje moŜliwość wywozu odpadów 2 razy w miesiącu,  
− odpady wielkogabarytowe będą odbierane spod posesji, powiedział takŜe o 

praktykowanym przez „Ekowod” ustawianiu odpowiednich kontenerów, do których 
odpady te mogą być składane,  

− spłata naleŜności za pojemnik została ustalona w umowie i uznał to za dokument 
wiąŜący,  

− nie jest określony czas uŜytkowania worków do segregacji odpadów i zapewnił, Ŝe nie 
będzie problemów z wymianą worków zuŜytych,  

− opłata za wywóz odpadów wielkogabarytowych dotyczy wywozów dodatkowych, nie 
ujętych w harmonogramie.  

 Radna W.Piętka zapytała, co naleŜy zrobić, w przypadku, gdy kubeł ulegnie 
zniszczeniu.  
 Pan M.Rudnicki zapewnił, Ŝe proponowane przez „Ekowod” kosze firmy „Schäfer” są 
wytrzymałe i godne polecenia.  
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 Radny J.Balij zapytał, czy cena pojemnika, rozłoŜona na raty, będzie oprocentowana.  
 Panu M.Rudnickiemu trudno było odpowiedzieć na to pytanie, stwierdził, Ŝe cena 
uzaleŜniona będzie od postępowania   przetargowego.  
 Przybyły na sesję Pan M.Ilnicki, Starosta Namysłowski, powiedział, Ŝe w Namysłowie 
nie było róŜnicy pomiędzy jednorazowymi wpłatami za kubeł, a naleŜnościami rozłoŜonymi 
na raty.  
 Pan A.Pachulski, sołtys sołectwa Domaradz, stwierdził, iŜ w ksiąŜeczce opłat za 
wywóz odpadów powinien znaleźć się pusty blankiet umoŜliwiający uiszczenie opłaty za 
kilka miesięcy.  
 Pan M.Rudnicki wyjaśnił, Ŝe opłaty za wodę i wywóz śmieci będą znajdowały się na 
jednej fakturze.  
 Pan W.Kociencki, sołtys sołectwa Zawiść, odniósł się do faktur za wodę i uznał je za 
mało czytelne.  
 Pan M.Rudnicki zapewnił, Ŝe pracownik odpowiedzialny za tę kwestię skontaktuje się 
z sołtysami i wytłumaczy im powstałe niejasności.  
 Pani B.Leszczyńska, sołtys sołectwa Dąbrówka Dolna, zapytała o moŜliwość 
wyposaŜenia kąpieliska „Majorka”, w okresie wakacyjnym, w większą liczbę kubłów.  
 Pan M.Rudnicki zapewnił, Ŝe nie będzie problemów z dostawieniem dodatkowych 
pojemników.  
 Przewodniczący Rady podziękował Panu M.Rudnickiemu za przybycie na sesję i 
przywitał wcześniej przybyłego Starostę Namysłowskiego, Pana M.Ilnickiego.  
 Radny J.Balij zgłosił zastrzeŜenia do odśnieŜania dróg powiatowych na terenie gminy 
i zapytał, czy pracownicy Starostwa kontrolują jakość świadczonych usług przez firmę, która 
wygrała przetarg na odśnieŜanie dróg powiatowych.  
 Przewodniczący Rady takŜe wyraził niezadowolenie z odśnieŜania dróg powiatowych 
i zwrócił uwagę na drogę w kierunku Zawiści, która jest nieprzejezdna.  
 Radna R.Stefan powiedziała, Ŝe obiecywano jej kontrolę odśnieŜania dróg, ale nikt nie 
przyjechał, dodała, Ŝe zgłaszane do Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego uwagi nie 
przynoszą efektu.  
 Radny J.Kos zauwaŜył, Ŝe jezdnie przy sklepach i przystankach nie są posypywane ani 
solą, ani piaskiem.  
 Pan H.Łapszyński, Dyrektor Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Pokoju, stwierdził, Ŝe 
autokary dowoŜące dzieci do szkoły z Zawiści mają problemy z nawracaniem, przez co 
uczniowie spóźniają się na lekcje.  
 Pani K.Piekarska, sołtys sołectwa Ładza, poinformowała, Ŝe droga powiatowa w 
Ładzy w ogóle nie była odśnieŜana.  
 Radny M.Kruczek zwrócił uwagę na zalegającą na poboczach wodę. 
 Radna R.Stefan przypomniała o niebezpiecznym uskoku przy drodze powiatowej obok 
byłego tartaku w Pokoju.  
 Pan W.Kociencki, sołtys sołectwa Zawiść, powiedział o zgłaszanym do wycięcia 
drzewie rosnącym przy drodze powiatowej w miejscowości Kopalina, które do chwili obecnej 
nie zostało usunięte.  
 Radna E.Pawłowska zwróciła uwagę na potrzebę poprawienia stanu technicznego  
odcinka drogi powiatowej między Domaradzem, a Kozubami.  
 Radny K.Walek poinformował o krzewach „wchodzących” na drogę na odcinku 
Lubnów – Fałkowice.  
 Radny M.Kruczek zwrócił uwagę na nieprawidłowe oznakowanie miejscowości 
Jagienna.  
 Pani K.Piekarska stwierdziła, Ŝe znak „Teren zabudowany” w miejscowości Ładza 
powinien zostać przesunięty przed ul.Polną.  
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 Radny J.Balij uznał, Ŝe kierowca odśnieŜający drogi powinien fakt ten potwierdzić u 
sołtysa.  
 Starosta Namysłowski przyznał, Ŝe poruszanie się po drogach powiatowych w okresie 
zimowym nie jest łatwe. Stwierdził równieŜ, Ŝe stan dróg wynika z ograniczonej puli środków 
przeznaczonych na ten cel. Zwrócił równieŜ uwagę na placówki (Dom Pomocy Społecznej, 
Szpital) których utrzymanie i rozwój są zadaniami priorytetowymi. W dalszej kolejności 
poinformował o warunkach, na jakich są świadczone usługi z zakresu odśnieŜania dróg, 
zwracając uwagę na fakt, Ŝe teren całego powiatu jest obsługiwany przez 3 samochody. 
Stwierdził, Ŝe brak sprawnego odśnieŜania dotyczył całego kraju. Uznał za dobre rozwiązanie 
polegające na potwierdzaniu wykonania usługi u sołtysów.  
 Radny J.Balij stwierdził, Ŝe odśnieŜanie dróg powinno rozpocząć się wczesnym 
rankiem, ale uznał to za niemoŜliwe przy wskazanej liczbie samochodów.  
 Starosta Namysłowski przyznał, Ŝe wyŜsza pula pieniędzy pozwoliłaby na 
zaangaŜowanie większej ilości sprzętu, wyraził nadzieję, Ŝe moŜe w przyszłym sezonie 
zimowym któryś z rolników podejmie się odśnieŜania dróg powiatowych na terenie gminy.  
 Pan W.Kociencki, zauwaŜył, Ŝe droga na trasie Zawiść-Wołczyn powinna zostać 
zamknięta dla samochodów cięŜarowych, dodał, Ŝe na skutek przemieszczania się tych 
pojazdów pękają ściany budynków mieszkalnych.  
 
Na salę narad  weszła radna D.Gry, powiększając skład Rady Gminy do 14 osób.  
 
 Starosta Namysłowski zauwaŜył brak przedstawiciela Gminy w Radzie Powiatu i 
wyraził nadzieję, Ŝe sytuacja ta w przyszłych wyborach samorządowych ulegnie zmianie. 
Stwierdził, Ŝe udział mieszkańca Gminy w pracach Rady Powiatu będzie miał dla Gminy 
pozytywne znaczenie.  
 Przewodniczący Rady  podziękował Staroście za przybycie na sesję i zarządził 
przerwę w obradach.  
 
Po przerwie.  
 
Ad.5 - informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach 
   bieŜących 
 Przewodniczący Rady przedstawił informacje na temat: 

� szkolenia radnych w dniu 06.02.2009 r. przeprowadzonego przez Pana Cz.Tomalika, 
Prezesa Zarządu Związku Gmin Śląska Opolskiego, 

� udziału w zebraniu wiejskim w Pokoju w dniu 08.02.2009 r., 
� spotkania w dniu 18.02.2009 r. z przedstawicielami Wojewody Opolskiego i 

Marszałka Województwa nt moŜliwości przekształcenia miejscowości Pokój w 
uzdrowisko oraz dalszego funkcjonowania Stobrawskiego Parku Krajobrazowego,  

� udziału w spotkaniu w dniu 20.02.2009 r. w Gminnym Ośrodku Kultury z lokalnymi 
przedsiębiorcami, podczas którego Wójt Gminy dokonała podsumowania pracy za 2 
lata kadencji.  

 
 W dalszej kolejności Przewodniczący Rady przedstawił pisma, które wpłynęły do 
biura Rady Gminy: 

o pismo Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej, stanowiące 
załącznik nr 2 do protokołu, w sprawie zbliŜających się wyborów do Parlamentu 
Europejskiego,  

o rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego stwierdzające niewaŜność §4 i §5 
uchwały Nr XXV/170/2008 Rady Gminy Pokój z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie 
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określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróŜniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, rozstrzygnięcie stanowi załącznik 
nr 3 do protokołu,  

o odpowiedź udzielona Panu J.Mazurowi na pismo złoŜone Radzie Gminy w dniu 
26.02.2009 r., pismo stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  

 
 Przewodniczący Rady przypomniał takŜe, iŜ udzielenie odpowiedzi na pismo Pana 
J.Mazura, złoŜone w dniu 26.01.2009 r., nie naleŜało do kompetencji Rady Gminy, w 
związku z czym wystosował  wniosek do Wójta Gminy, stanowiący załącznik nr 5 do 
protokołu,  o udzielenie zainteresowanemu stosownej odpowiedzi.  
 
Informacja Przewodniczących Komisji o sprawach bieŜących 
  
 Pani R.Stefan, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, poinformowała o spotkaniach w 
dniach: 

− 28 stycznia 2009 r. na którym dokonano kontroli wydatków rzeczowych urzędu 
Gminy Pokój za 2008 r.  

− 16 lutego 2009 r. na którym przeanalizowano rozliczenie termomodernizacji Urzędu 
Gminy, szkół i przedszkola. 

 
 Pani D.Gryl, Przewodnicząca Komisji BudŜetowej, poinformowała o posiedzeniu w 
dniu 19 lutego 2009 r. podczas którego zaopiniowano propozycje zmian w budŜecie gminy na 
rok 2009 oraz zapoznano się ze stanem zrealizowanych inwestycji obejmujących 
harmonogram w roku 2008.  
 
Ad.6 - sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady oraz działalności między sesjami 
 Wójt Gminy przedstawiła sprawozdanie z wykonania uchwał, stanowiące załącznik nr 
6 do protokołu.  
 W dalszej kolejności Wójt Gminy przedstawiła informacje na temat: 

o spotkania z przedstawicielem firmy „EnergiaPro” nt oświetlenia ronda i 
ul.Namysłowskiej w Pokoju oraz ul.Opolskiej w Domaradzkiej Kuźni,  

o spotkania z projektantem boisk w ramach projektu „Orlik 2012”,  
o spotkania z przedstawicielami Wojewody Opolskiego i Marszałka Województwa w 

sprawie przekształcenia Pokoju w uzdrowisko oraz dalszego funkcjonowania 
Stobrawskiego Parku Krajobrazowego,  

o spotkania z Wicemarszałek T. Karol, w sprawie wniosków złoŜonych na 
dofinansowanie Festiwalu Muzyki Webera oraz modernizację Gminnego Ośrodka 
Kultury w Pokoju,  

o spotkania z Członkiem Zarządu Województwa Opolskiego, Panem A.Kasiurą, nt 
planowanego złoŜenia wniosku na budowę kanalizacji, 

o dyŜuru posła, Pana R.Galli, w Urzędzie Gminy Pokój,  
o spotkania młodzieŜy gimnazjalnej w Gminnym Ośrodku Kultury z Opolskim 

Komendantem Wojewódzkim Policji, nadinspektorem B.Klimkiem, w ramach 
projektu „Otwarty Pokój”, 

o zakończonych zebrań sprawozdawczych OSP, 
o odśnieŜania dróg gminnych,  
o planowanej budowy parkingu przy Szpitalu w Pokoju, 
o otrzymanego dofinansowania z Ministerstwa Kultury na remont Kościoła 

Ewangelickiego w Pokoju oraz modernizację Gminnego Ośrodka Kultury w Pokoju,  
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o pomniejszonej o 250 tyś subwencji na zadania realizowane przez Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Pokoju, 

o przygotowywanych wniosków w ramach „Odnowy wsi” na budowę świetlicy 
wiejskiej w Zieleńcu, rozbudowę świetlicy w Domaradzu oraz remont boiska 
sportowego w Pokoju,  

o rozstrzygniętego przetargu na patcherowanie dróg gminnych,  
o wykonania dodatkowego znaku drogowego w Jagiennej, na koszt Gminy, jeŜeli 

Starostwo Powiatowe w Namysłowie do końca kwietnia nie poczyni starań mających 
na celu usunięcie nieprawidłowości w oznakowaniu miejscowości Jagienna,  

o zaplanowanego na dzień 05.03.2009 r. uroczystego otwarcia Posterunku Policji w 
Pokoju.  

 
Ad.7 - Sprawozdanie z realizacji planu pracy Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania  
 Problemów Alkoholowych za 2008 r. 
 Sprawozdanie z realizacji planu pracy Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, stanowiące załącznik nr 7 do protokołu,  przedstawił Pan 
A.Wójtowicz, Przewodniczący Komisji.  
 Radna E.Pawłowska, zauwaŜyła, iŜ udzielono dotacji celowych tylko świetlicy 
wiejskiej w Krogulnej i w Krzywej Górze, zapytała takŜe dlaczego środki te nie zostały 
rozdzielone pomiędzy wszystkie świetlice działające na terenie Gminy.  
 Pan A.Wójtowicz wyjaśnił, Ŝe na działalność świetlicy w Krogulnej jest ogłaszany 
konkurs i jest ona prowadzona przez Polski Komitet Pomocy Społecznej, natomiast w 
Krzywej Górze sfinansowano remont placówki, dodał, Ŝe w celu uzyskania dofinansowania 
naleŜy złoŜyć do Komisji stosowny wniosek.  
 Radna J.Paluch zapytała, czy ze sprzętu zakupionego przez Komisję do 
Środowiskowego Hufca Pracy mogą korzystać jedynie jego uczniowie.  
 Pan A.Wójtowicz powiedział o zakupionym Atlasie do ćwiczeń i stwierdził, Ŝe moŜe z 
niego korzystać takŜe młodzieŜ spoza Hufca.  
 
Ad.8 - interpelacje i zapytania radnych 
 Radny J.Kos poprosił o zamieszczenie w gazetce gminnej informacji na temat 
stypendiów dla dzieci z rodzin o trudnej sytuacji materialnej. Stwierdził, Ŝe rodzice skarŜą się 
na niejasne zasady zwrotu pieniędzy za zakupione dla dzieci pomoce naukowe.  
 Radna E.Pawłowska poruszyła sprawę przejazdu kolejowego obok byłego tartaku w 
Pokoju i zwróciła uwagę na pogarszający się jego stan.  
 Pan A.Wójtowicz poinformował o podpisanym w 2006 r. porozumieniu w Zarządzie 
Dróg Powiatowym pozwalającym na zalanie asfaltem wskazanego przejazdu.  
 Radna W.Piętka zapytała o termin naprawienia 3 lamp w śabińcu, stwierdziła 
równieŜ, Ŝe droga dojazdowa do tej miejscowości nie jest odśnieŜana. Zasugerowała ponadto 
Wójtowi, aby przedstawiała na zebraniach wiejskich prezentację będącą podsumowaniem 
dotychczasowej jej pracy.   
 Radny J.Balij stwierdził, Ŝe zgłaszana na poprzedniej sesji sprawa nieprawidłowo 
świecącej lampy przy ul.1-go Maja w Pokoju nadal nie została załatwiona, następnie zwrócił 
uwagę na ul.Skośną w Pokoju, która wymaga remontu.  
 Radny A.Szeląg poinformował o nieświecącej lampie przy ul.Opolskiej w Pokoju.  
 Radny Z.Olejnik zapytał, czy przekształcenie Pokoju w uzdrowisko nie będzie miało 
negatywnego wpływu na rozwój inwestycji.  
 Wójt Gminy powiedziała o procedurze tworzenia uzdrowiska oraz o prowadzonych 
rozmowach nad moŜliwością przekształcenia Pokoju w uzdrowisko.  
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Ad.9 - podjęcie uchwał w sprawach: 
a) ustanowienia Regulaminu nadania tytułu „Honorowego Obywatela Gminy 

Pokój” 
 Treść projektu uchwały przedstawiła Pani Z.Cioma, Sekretarz Gminy, następnie 
Przewodniczący Rady zarządził nad nim głosowanie.  
 
Głosowanie: 
  Za   - 14 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 
 Uchwała nr XXVII/180/2009 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.  
 

b) powołania Doraźnej Komisji Statutowej  
 Treść projektu uchwały przedstawił Przewodniczący Rady proponując do składu 
Komisji radnych W.Piętkę, M.Kruczka, E.Kanię oraz Z.Olejnika, którzy mieli moŜliwość 
pracowania juŜ w takiej Komisji. W dalszej kolejności wskazane osoby wyraziły zgodę na ich 
powołanie w skład Komisji.  
Następnie Przewodniczący Rady zaproponował zamknięcie listy kandydatów i zarządził 
głosowanie w tej sprawie. 
 
Głosowanie: 
  Za   - 14 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 
Później Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad poszczególnymi kandydaturami.  
 
Za kandydaturą radnej W.Piętki 
 
Głosowanie: 
  Za   - 14 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 
 
Za kandydaturą radnego E.Kani 
 
Głosowanie: 
  Za   - 14 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 
Za kandydaturą radnego Z.Olejnika 
 
Głosowanie: 
  Za   - 14 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
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Za kandydaturą radnego  M.Kruczka 
 
Głosowanie: 
  Za   - 14 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 
 W dalszej kolejności Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem w 
sprawie powołania Doraźnej Komisji Statutowej we wskazanym składzie osobowym.  
 
Głosowanie: 
  Za   - 14 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 
 Uchwała nr XXVII/181/2009 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.  
 

c) przyj ęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu 
 Treść projektu uchwały przedstawił Przewodniczący Rady, następnie zarządził nad 
nim głosowanie.  
 
Głosowanie: 
  Za   - 14 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 
 Uchwała nr XXVII/182/2009 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.  
 

d) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 
Zieleniec 

 Przewodniczący Rady przypomniał, ze treść projektu uchwały została szczegółowo 
omówiona na spotkaniu roboczym radnych, Wójt Gminy przedstawiła uzasadnienie do 
uchwały. Później Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały.  
 
Głosowanie: 
  Za   - 14 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 
 Uchwała nr XXVII/183/2009 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.  
 

e) zmiany uchwały Nr XXVI/177/2009 z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie 
przystąpienia Gminy Pokój do spółki – Zakładu Wodociągów i Usług 
Komunalnych „Ekowod” spółki z ograniczona odpowiedzialnością w 
Namysłowie, wniesienia wkładów oraz objęcia za nie udziałów 

 Treść projektu uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy, następnie Przewodniczący 
Rady zarządził nad nim głosowanie.  
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Głosowanie: 
  Za   - 14 głosów  
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 
 Uchwała nr XXVII/184/2009 stanowi załącznik nr 12 do protokołu.  
 

f) uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Pokój na lata 
2009-2012 

 Treść projektu uchwały przedstawił  Pan M.Maryjowski, Skarbnik Gminy, następnie 
Przewodniczący Rady zarządził nad nim głosowanie.  
 
Głosowanie: 
  Za   - 14 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 
 Uchwała nr XXVII/185/2009 stanowi załącznik nr 13 do protokołu.  
 

g) zmiany budŜetu gminy na 2009 rok 
 Treść projektu uchwały przedstawił Skarbnik Gminy, natomiast Pani D.Gryl, 
Przewodnicząca  Komisji BudŜetowej, przedstawiła pozytywną opinię Komisji na temat 
zmian wprowadzonych do budŜetu Gminy. Później Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie nad projektem uchwały.  
 
Głosowanie: 
  Za   - 14 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 
 Uchwała nr XXVII/186/2009 stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
 
Ad.10 - zapytania i wnioski mieszkańców 
 Pan A.Pachulski, sołtys sołectwa Domaradz, zgłosił zastrzeŜenia do odśnieŜania dróg 
dojazdowych do dróg gminnych, później powiedział o drzewie rosnącym  przy posesji nr 32 
w Kozubach chylącym się na linię napięcia elektrycznego, o którym informował w zeszłym 
roku. 
 Pan W.Kociencki stwierdził brak ksiąŜeczek z firmy „Remondis” za wywóz odpadów 
stałych, zwrócił uwagę na konieczność odśnieŜenia dachów na budynkach uŜyteczności 
publicznej oraz zapytał o moŜliwość wyłoŜenia płytkami chodnikowymi pobocza przy 
przystanku autobusowym w Zawiści.  
 Pan Z.Wójcik, sołtys sołectwa Pokój, zgłosił zastrzeŜenia do odśnieŜania dróg i 
chodników na terenie miejscowości Pokój.  
 Pani J.Sowa przekazała prośbę mieszkańców Zieleńca dotyczącą ustawienia wiaty 
przystankowej w miejscu, gdzie stały wcześniej kontenery z firmy „Remondis”, wyraziła 
niezadowolenie z odśnieŜania dróg w miejscowości Zieleniec.  
 Radny J.Balij zapytał w imieniu Pana E.Pietrzaka, mieszkającego przy ul.Opolskiej w 
Pokoju, czy ma wstrzymać się z budową szamba w związku z planowana budową kanalizacji.  
 Radny J.Jakubik zwrócił uwagę na nieprawidłowo świecącą lampę przy ul.1-go Maja 
w Pokoju.  
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Ad.11 - wolne wnioski i oświadczenia radnych 
 Wójt Gminy nie znała powodu dla którego nie zajęto się sprawą zgłoszonej na 
poprzedniej sesji lampy przy ul.1-go Maja w Pokoju, zapewniła radnych J.Balija i J.Jakubika, 
Ŝe otrzymają odpowiedź na piśmie na tę interpelację. Odnośnie stypendium stwierdziła, Ŝe 
stosowna informacja znajduje się tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, ponadto wszelkie 
wyjaśnienia są zawarte w decyzji, zapewniła takŜe, Ŝe dodatkowo znajdzie się artykuł na ten 
temat w gazetce gminnej. Następnie Wójt Gminy wyraziła zaskoczenie z faktu istnienia 
porozumienia zezwalającego na zalanie asfaltem przejazdu kolejowego w Pokoju i 
powiedziała, Ŝe sprawdzi tę informację. Zapewniła, Ŝe prezentacja będzie przedstawiana w 
trakcie zebrań wiejskich. Odniosła się takŜe do uwag dotyczących odśnieŜania na terenie 
Gminy. Stwierdziła takŜe, Ŝe z przycięciem gałęzi Zakład Energetyczny najczęściej czeka do 
momentu zerwania linii napięcia elektrycznego. Wyjaśniła równieŜ, Ŝe firma „Remondis” ma 
opóźnienia z drukowaniem ksiąŜeczek w związku ze zmianą ceny za świadczone usługi. 
Zapewniła, Ŝe porozmawia ze straŜakami w sprawie odśnieŜania dachów na budynkach 
uŜyteczności publicznej. Zaproponowała takŜe Pani J.Sowie spotkanie w sprawie ustawienia 
wiaty przystankowej w Zieleńcu. Poinformowała równieŜ o planowanej budowie kanalizacji 
przy ul.Opolskiej w Pokoju .  
 Pan Z.Wójcik stwierdził, Ŝe w Dobrzeniu Wielkim były odśnieŜone parkingi przy 
sklepach oraz chodniki, natomiast w Pokoju nie potrafiono rozwiązać tego problemu.  
 Wójt Gminy wyjaśniła, Ŝe odśnieŜanie terenu przy sklepie naleŜy do jego właściciela, 
zapewniła, Ŝe zwróci dzielnicowemu na to uwagę.  
 Radny J.Balij powiedział o społecznym odśnieŜaniu parkingu przy sklepie „Lewiatan” 
w Pokoju.  
 Pani J.Ptaszek ustosunkowała się do rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody 
Opolskiego w sprawie uchwały Nr XXV/170/2008 Rady Gminy Pokój z dnia 29 grudnia 
2008 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróŜniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 
 
Ad.12 - zakończenie sesji 
 Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady o godzinie 1800 zamknął 
XXVII sesję Rady Gminy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała: 
 
ElŜbieta Kuklok ……………….. 
 
 
 


