Protokół nr XXVIII/09
z XXVIII sesji Rady Gminy Pokój
odbytej w dniu 30 marca 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.

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 Komendanta Powiatowego Państwowej StraŜy PoŜarnej na temat stanu
bezpieczeństwa i ochrony przeciwpoŜarowej oraz zagroŜeń poŜarowych na terenie
Gminy Pokój
6. Informacja Komendanta Powiatowego Policji na temat bezpieczeństwa publicznego
na terenie Gminy Pokój
7. Informacja Kierownika oddziału Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń
Wodnych w Kluczborku na temat gospodarki melioracyjnej na terenie Gminy Pokój
8. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach
bieŜących
9. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady oraz działalności między sesjami
10. Interpelacje i zapytania radnych
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) ustalenia zasad korzystania i ponoszenia odpłatności za pobyt i usługi w
Środowiskowym Domu Samopomocy w Namysłowie
b) ustanowienia hejnału Gminy Pokój
c) 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
d) ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej na terenie Gminy Pokój
e) uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Pokój na lata 20092012
f) zmiany budŜetu gminy na 2009 rok
12. Zapytania i wnioski mieszkańców
13. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
14. 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 15 radnych, co stanowi quorum niezbędne do
podejmowania prawomocnych uchwał.
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Następnie przywitał zaproszonych gości: Panią U.Grzybowską-Kuriata, Zastępcę
Komendanta Powiatowego Policji w Namysłowie, Pana K.Gacka, Komendanta Powiatowego
Państwowej StraŜy PoŜarnej w Namysłowie, Pana T.BłaŜejewskiego, Kierownika oddziału
Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kluczborku, Panią B.Zając
Wójta Gminy, radnych, sołtysów, dyrektorów placówek oświatowych, mieszkańców oraz
pracowników Urzędu Gminy.
Ad.3 – przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do protokołu z XXVII sesji Rady Gminy
Pokój, ze względu na ich brak zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu.
Głosowanie:
Za
- 15 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Ad.4 – przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
Przewodniczący Rady przedstawił ustalony porządek obrad, następnie Wójt Gminy
zawnioskowała o wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał w sprawach:
− zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pokój
− zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Domaradz
− zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zieleniec
Wójt Gminy wyjaśniła, Ŝe wskazane uchwały będą stanowić załączniki do wniosków
składanych w celu pozyskania środków pienięŜnych w ramach programu „Odnowa wsi”.
Przewodniczący Rady zaproponował, aby wskazane projekty uchwał wprowadzić do
porządku obrad w punktach:
- 11 „g” projekt uchwały w sprawie Planu Odnowy Miejscowości Zieleniec,
- 11 „h” projekt uchwały w sprawie Planu Odnowy Miejscowości Domaradz,
- 11 „i” projekt uchwały w sprawie Planu Odnowy Miejscowości Pokój
a następnie zarządził głosowanie nad rozszerzeniem planu sesji o wskazane projekty uchwał.
Głosowanie:
Za
- 15 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
W związku z wprowadzonymi zmianami porządek obrad XXVIII 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 Komendanta Powiatowego Państwowej StraŜy PoŜarnej na temat stanu
bezpieczeństwa i ochrony przeciwpoŜarowej oraz zagroŜeń poŜarowych na terenie
Gminy Pokój
6. Informacja Komendanta Powiatowego Policji na temat bezpieczeństwa publicznego
na terenie Gminy Pokój
7. Informacja Kierownika oddziału Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń
Wodnych w Kluczborku na temat gospodarki melioracyjnej na terenie Gminy Pokój
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8. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach
bieŜących
9. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady oraz działalności między sesjami
10. Interpelacje i zapytania radnych
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) ustalenia zasad korzystania i ponoszenia odpłatności za pobyt i usługi w
Środowiskowym Domu Samopomocy w Namysłowie
b) ustanowienia hejnału Gminy Pokój
c) 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
d) ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej na terenie Gminy Pokój
e) uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Pokój na lata 20092012
f) zmiany budŜetu gminy na 2009 rok
g) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zieleniec na lata 2009-2016
h) zatwierdzenie Planu Odnowy Miejscowości Domaradz na lata 2009-2016
i) zatwierdzenie Planu Odnowy Miejscowości Pokój na lata 2009-2016
12. Zapytania i wnioski mieszkańców
13. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
14. Zakończenie sesji
Ad.5 - informacja Komendanta Powiatowego Państwowej StraŜy PoŜarnej na temat
stanu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpoŜarowej oraz zagroŜeń poŜarowych na
terenie Gminy Pokój
Przewodniczący Rady przypomniał, Ŝe z informacjami na temat ochrony
przeciwpoŜarowej oraz stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy moŜna było
zapoznać się w biurze Rady Gminy przed sesją.
Pan K.Gacek, Komendant Powiatowy Państwowej StraŜy PoŜarnej w Namysłowie,
omówił informację będącą oceną stanu bezpieczeństwa gmin powiatu namysłowskiego w
zakresie ochrony przeciwpoŜarowej za 2008 rok, stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu.
Radny J.Balij zapytał o częstotliwość, z jaką są szkoleni straŜacy Ochotniczych StraŜy
PoŜarnych, w zakresie udzielania pierwszej pomocy przy zdarzeniach drogowych.
Pan K.Gacek wyjaśnił, Ŝe organizowanie szkoleń w zakresie ratownictwa medycznego
nie naleŜy do kompetencji Komendy Powiatowej PSP. Zwrócił uwagę na OSP w
Biestrzykowicach, która zdobyła środki zewnętrzne na zorganizowanie szkolenia w tym
zakresie.
Przewodniczący Rady zgodził się z wypowiedzią radnego J.Balija i takŜe uznał, Ŝe
naleŜy jak najczęściej organizować takie kursy dla straŜaków.
Pan H.Kołodziej, Wiceprzewodniczący Rady, zauwaŜył, Ŝe w okresie
sprawozdawczym odnotowano 8 fałszywych alarmów i zapytał, czy zidentyfikowano ich
sprawców.
Pan K.Gacek wyjaśnił, Ŝe niektóre zgłoszenia wynikają z niewłaściwej interpretacji
zdarzeń, powiedział takŜe o zgłoszeniach, które mają na celu wprowadzenie straŜaków w błąd
i przyznał, Ŝe nie zawsze udaje się namierzyć ich sprawców.
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Ad.6 - informacja Komendanta Powiatowego Policji na temat bezpieczeństwa
publicznego na terenie Gminy Pokój
Pani U.Grzybowska-Kuriata, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji, omówiła
sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji oraz ocenę sytuacji kryminalnoporządkowej i stanu zagroŜenia na terenie powiatu namysłowskiego w 2008 r., stanowiące
załącznik nr 2 do protokołu.
Radna W.Piętka poprosiła, aby w kolejnym sprawozdaniu odnieść się takŜe do
kradzieŜy i włamań, jakie miały miejsce na terenie Gminy Pokój.
Radny J.Kos powiedział o potrzebie wyposaŜenia Posterunku Policji w Pokoju w
radar.
Pani U.Grzybowska-Kuriata poinformowała o posiadanym sprzęcie do pomiaru
prędkości, zwróciła takŜe uwagę na koszt zakupu radaru stacjonarnego kształtującego się w
wysokości 150 tyś zł.
Radny E.Kania powiedział o braku wydzielonego pasa dla rowerzystów na chodniku
w Zieleńcu i poprosił o przyzwolenie na poruszanie się po nim uŜytkowników jednośladów.
Pani U.Grzybowska-Kuriata zapewniła, Ŝe zwróci uwagę na ten problem Młodszemu
Aspirantowi Panu A.Puszczewiczowi, kierownikowi Posterunku Policji w Pokoju.
Pan Z.Wójcik, sołtys sołectwa Pokój, zapytał czy ograniczanie kosztów przez
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji moŜe spowodować brak środków
pienięŜnych na paliwo dla policji.
Pani U.Grzybowskiej-Kuriata trudno było odnieść się do pytania sołtysa, ze względu
na brak informacji na ten temat. Przyznała, Ŝe bezpieczeństwo mieszkańców jest
najwaŜniejsze, zwróciła takŜe uwagę na współfinansowywanie przez Gminy zakupu paliwa.
Pan W.Kociencki, sołtys sołectwa Zawiść, zauwaŜył, iŜ po zakończonych remontach
dróg zapomina się często o usunięciu znaków drogowych. Stwierdził, Ŝe sytuacje takie są
wykorzystywane przez policję, która karze kierowców za nieprzestrzeganie znaków, które juŜ
nie obowiązują.
Pani U.Grzybowska-Kuriata przyznała, Ŝe bezpośrednio po zakończeniu prac
remontowych znaki powinny zostać od razu usunięte.
Następnie Przewodniczący Rady podziękował Panu K.Gackowi oraz Pani
U.Grzybowskiej-Kuriata za przybycie na sesję.
Ad.7 - informacja Kierownika oddziału Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń
Wodnych w Kluczborku na temat gospodarki melioracyjnej na terenie Gminy
Pokój
Przewodniczący Rady przypomniał, Ŝe Pan T.BłaŜejewski, Kierownik oddziału
Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu został zaproszony na sesję
z inicjatywy Pana K.Walka, radnego, a zarazem sołtysa sołectwa Lubnów, w związku ze
stwierdzonymi przypadkami podtopień.
Na wstępie Pan T.BłaŜejewski przedstawił informację na temat działalności
zarządzanej przez siebie jednostki, zwracając uwagę przede wszystkim na posiadane środki
finansowe oraz zakres robót planowany do wykonania w 2009 r.
Pan K.Walek zwrócił uwagę na zdjęcia zrobione rzece Stobrawa i zwrócił uwagę na
drzewa rosnące w jej korycie.
Pan T.BłaŜejewski zaproponował napisanie pisma do Urzędu Marszałkowskiego w
sprawie rzeki Stobrawa, następnie odczytał treść wniosków składanych na wykonanie prac na
tej rzece. Później poprosił sołtysów o podanie danych kontaktowych umoŜliwiających
umówienie się na wizję w terenie.
Wójt zapytała, czy Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych jest jednostką
Wojewody Opolskiego.
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Pan T.BłaŜejewski odpowiedział twierdząco na to pytanie. Dodał równieŜ, Ŝe stan
rzeki Opustowej moŜe zostać poprawiony jedynie na odcinku 1 km, będącego pod zarządem
jednostki w Kluczborku.
Pan Z.Wójcik zwrócił uwagę na jaz na rzece znajdującej się na granicy Gmin Pokój i
Świerczów. ZauwaŜył, Ŝe rzeka za zasuwą zamieniła się w rów.
Pan T.BłaŜejewski zauwaŜył, Ŝe wskazany odcinek rzeki naleŜy do oddziału w
Brzegu. Odniósł się takŜe do zapisów pozwolenia wodno-prawnego udzielonego Panu
Pawliszynowi.
Następnie Przewodniczący Rady podziękował Panu T.BłaŜejewskiemu za przybycie
na sesje.
Ad.8 - informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach
bieŜących
Przewodniczący Rady przedstawił informacje na temat:
 Udziału w uroczystości otwarcia posterunku Policji w dniu 05.03.2009 r.,
 Uczestnictwa w posiedzeniach Komisji Statutowej,
 Spotkania roboczego radnych w dniu 26.03.2009 r. na temat spraw bieŜących,
przy okazji powiedział o wycieczce uczniów Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Pokoju do
Warszawy, podczas której zwiedzono budynek Sejmu.
W dalszej kolejności Przewodniczący Rady przedstawił pisma, które wpłynęły do
biura Rady Gminy:
 Sprawozdanie z wykonania budŜetu Gminy Pokój za 2008 r., stanowiące załącznik nr
3 do protokołu,
 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego stwierdzające niewaŜność uchwały
nr XXVII/183/2009 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Zieleniec, stanowiące załącznik nr 4 do protokołu.

Informacja Przewodniczących Komisji o sprawach bieŜących
Pani R.Stefan, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, poinformowała o posiedzeniach
Komisji w dniach:
− 24.02.2009 r. podczas którego przeanalizowano koszty dowozu dzieci do szkół,
− 25.03.2009 r. w trakcie którego wydano opinię na temat sprawozdania z wykonania
budŜetu za 2008 r. oraz sporządzono wniosek w sprawie udzielenia absolutorium
Wójtowi Gminy.
Pani D.Gryl, Przewodnicząca Komisji BudŜetowej, poinformowała o posiedzeniu
Komisji w dniu 25.03.2009 r. podczas którego zaopiniowano sprawozdanie z wykonania
budŜetu Gminy za 2008 r. oraz zaopiniowano zmiany wprowadzone do budŜetu gminy.
Pani W.Piętka, Przewodnicząca Doraźnej Komisji Statutowej, poinformowała o
posiedzeniach Komisji w dniach:
− 04.03.2009 r. podczas którego dokonano wyboru Przewodniczącego i
Wiceprzewodniczącego Komisji, przeanalizowano ustawę o pracownikach
samorządowych oraz zaproponowano zmiany do Statutu Gminy Pokój,
− 11.03.2009 r. w trakcie którego zgłoszono propozycje zmian do statutu Gminnego
Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokoju
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− 18.03.2009 r. podczas którego zapoznano się ze statutami sołectw i zaproponowano
zmiany do ich treści.
Ad.9- sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady oraz działalności między sesjami
Wójt Gminy przedstawiła sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych
na sesji w dniu 23 lutego 2009 r., stanowiące załącznik nr 5 do protokołu.
W dalszej kolejności Wójt Gminy przedstawiła informacje na temat:
o Spotkania z Panem J.Granatem, Prezesem Opolskiej Izby Gospodarczej,
o Otwarcia Posterunku Policji w Pokoju,
o Spotkań z Zarządem LKS Budowlani Pokój w sprawie remontu boiska sportowego w
Pokoju oraz z przedstawicielami LZS Zawiść na temat wykonania boiska w Zawiści,
o Spotkania z Marszałek T.Karol na temat planowanych zmian w Szpitalu w Pokoju,
o Spotkania z Marszałkiem A.Kasiurą w sprawie wspólnej inwestycji polegającej na
budowie kanalizacji deszczowo-sanitarnej przy ul.Opolskiej w Pokoju,
o Spotkania z przedstawicielami Komendy Wojewódzkiej ZHP na temat
organizowanego w Gminnym Ośrodku Kultury w Pokoju festiwalu piosenki
harcerskiej,
o Udziału w zebraniu wiejskim w Zieleńcu,
o Uczestnictwa w posiedzeniu zgromadzenia Związku Gmin Śląska Opolskiego,
o Udziału w konferencji zorganizowanej pod hasłem „Po co nam kobiety w polityce?”,
o Udziału w Mszy Św. w Dąbrówce Dolnej podczas której poŜegnano dotychczasowego
proboszcza tej parafii ks.Tadeusza Oślizło,
o ZłoŜonych wniosków o pozyskanie środków pozabudŜetowych,
o Planowanego remontu dróg gminnych,
o Odpowiedzi uzyskanej ze Starostwa Powiatowego w Namysłowie na interpelację
radnej E.Pawłowskiej w sprawie przejazdu kolejowego w Pokoju,
o Rozstrzygniętego przetargu na remont drogi Krogulna-Siedlice,
o Planowanej budowy stacji paliw w Pokoju,
o Zorganizowanych robót publicznych i odbywanych w Urzędzie Gminy staŜach.
Ad.10 - interpelacje i zapytania radnych
Radny J.Balij zwrócił uwagę na konieczność poprawienia stanu ul.Krótkiej w Pokoju.
Wójt Gminy poinformowała o planowanym rozpoczęciu remontu dróg gminnych w
kwietniu. Zapewniła, Ŝe na ul.Krótkiej zostaną wykonane prace przy pomocy równiarki, nie
obiecała natomiast uzupełnienia ubytków przy pomocy kamienia.
Radny J.Balij zwrócił takŜe uwagę na odcinek drogi od Stacji Doświadczalnej Oceny
Odmian w Pokoju do bloków mieszkalnych, uznał, Ŝe najlepiej byłoby jej nawierzchnię
wykonać, przy pomocy patchera.
Przewodniczący Rady powiedział o ul.Rataja, która takŜe wymaga natychmiastowej
interwencji.
Radna R.Stefan, poprosiła o interwencję w Wydziale Dróg Powiatowych Starostwa
Powiatowego w Namysłowie w sprawie naprawy dróg powiatowych. Później powiedziała o
zniszczonej ul.Opustowej w Zawiści, po której poruszają się samochody cięŜarowe wywoŜące
drzewo z lasu i zaproponowała, aby Lasy Państwowe dołoŜyły się do jej remontu. Stwierdziła
równieŜ, Ŝe przy drodze tej naleŜałoby postawić znak drogowy zakazujący wjazdu
samochodom cięŜarowym.
Radna W.Piętka zapytała o świetlicę wiejską w Domaradzu.
Wójt Gminy wyjaśniła, Ŝe świetlica wiejska przestała działać w budynku OSP w
Domaradzu z dniem 28.02.2009 r., natomiast od 01.04.2009 r. zacznie ona funkcjonować w
Szkole Podstawowej w Domaradzu.

6

Pani J.Ziółek, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Domaradzu, omówiła zasady działania
tej świetlicy.
Wójt Gminy powiedziała równieŜ o sali w siedzibie Stobrawskiego Parku
Krajobrazowego udostępnionej na potrzeby świetlicy wiejskiej w Ładzy.
Radny J.Kos zwrócił uwagę na drzewa przewrócone po ostatniej wichurze.
Radna E.Pawłowska nawiązała do otrzymanej odpowiedzi w sprawie przejazdu
kolejowego w Pokoju i uznała, Ŝe Wydział Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w
Namysłowie powinien zadbać o właściwe utrzymanie tego przejazdu, później zapytała o
termin wykonania zatoczki autobusowej w Domaradzu.
Wójt Gminy przyznała, Ŝe wskazana zatoczka znajduje się wśród zadań oczekujących
na realizację, dodała, Ŝe wykonanie tego zadania będzie uzaleŜnione od realizacji budŜetu za I
półrocze 2009 r., zwróciła takŜe uwagę na konieczność zagospodarowania placu zabaw w
Domaradzu.
Wiceprzewodniczący Rady wyraził niezadowolenie z działalności Zakładu
Energetycznego wynikające z nieprzekazywania informacji mieszkańcom Ładzy o
wyłączeniach energii elektrycznej, zaproponował, aby o takich sytuacjach byli informowani
sołtys i radni. Poinformował takŜe o konieczności przycięcia gałęzi na dębach rosnących przy
ul.Powstańców w Ładzy.
Radny M.Kruczek poprosił o zainstalowanie lampy przy placu zabaw w Domaradzu,
stwierdził ponadto przerwanie prac przy wycinaniu krzewów rosnących przy drodze
powiatowej na odcinku od Fałkowic do Pokoju, zgłosił równieŜ prośbę Pana T.Sciany,
mieszkańca Domaradza, o wycięcie drzewa rosnącego przy jego posesji, a stwarzającego
zagroŜenie.
Radna W.Piętka nawiązała do sprawozdania z wykonania budŜetu gminy za 2008 r.
przekazanego radnym na płytach CD i uznała, Ŝe wersja papierowa sprawozdania ułatwiłaby
pracę członkom Komisji BudŜetowej i Rewizyjnej.
Ad.11 - podjęcie uchwał w sprawach:
a.
ustalenia zasad korzystania i ponoszenia odpłatności za pobyt i usługi w
Środowiskowym Domu Samopomocy w Namysłowie
Treść projektu uchwały przedstawiła Pani E.Ziemniak, kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Pokoju, następnie Przewodniczący Rady zarządził nad nim
głosowanie.
Głosowanie:
Za
- 15 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XXVIII/187/2009 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
b.
ustanowienia hejnału Gminy Pokój
Treść projektu uchwały przedstawiła Pani Z.Cioma, Sekretarz Gminy, później
odtworzono utwór proponowany na hejnał Gminy Pokój. Następnie Przewodniczący Rady
zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Głosowanie:
Za
- 15 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
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Uchwała nr XXVIII/188/2009 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
c.

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
Treść projektu uchwały przedstawił Przewodniczący Rady.
Wiceprzewodniczący Rady zwrócił uwagę na dodatki za wychowawstwo i opiekuna
staŜu, stwierdzając, Ŝe wychowawca, ze względu na swoją rolę, powinien być odpowiednio
doceniony.
Przewodniczący Rady zaproponował, aby podjąć uchwałę w wersji przedstawionej
radnym ze względu na brak informacji o skutkach finansowych, jakie moŜe wywołać ta
zmiana.
Sekretarz Gminy zauwaŜyła, Ŝe jakiekolwiek zmiany w treści regulaminu wymagają
opinii ZNP.
Pani J.Ziółek dodała, Ŝe wysokość przyznawanych dodatków jest zróŜnicowana od
obowiązków powierzonych nauczycielowi.
Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przedstawionym radnym
projektem uchwały.
Głosowanie:
Za
- 15 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XXVIII/189/2009 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
d.

ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej na terenie Gminy
Pokój
Treść projektu uchwały przedstawiła Wójt Gminy, następnie Przewodniczący Rady
zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Głosowanie:
Za
- 15 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XXVIII/190/2009 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
e.

uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Pokój na lata
2009-2012
Treść projektu uchwały przedstawił Pan M.Maryjowski, Skarbnik Gminy, informując
radnych o zmianach wprowadzonych do przekazanego radnym projektu uchwały.
Następnie Przewodniczący Rady zarządził glosowanie nad projektem uchwały.
Głosowanie:
Za
- 15 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
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Uchwała nr XXVIII/191/2009 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
f. zmiany budŜetu gminy na 2009 rok
Treść projektu uchwały przedstawił Skarbnik Gminy informując radnych o
wprowadzonych do projektu uchwały zmianach, zwrócił przede wszystkim uwagę na te
zmiany, które nie były przedmiotem posiedzenia Komisji BudŜetowej.
Następnie Pani D.Gryl, Przewodnicząca Komisji BudŜetowej, przedstawiła pozytywną
opinię na temat zmian wprowadzonych do budŜetu, przed posiedzeniem Komisji.
Przewodniczący Rady zapytał o obecne zadłuŜenie Gminy oraz o wzrost zadłuŜenia po
zaakceptowaniu wniosków złoŜonych na wskazane inwestycje.
Szczegółowej odpowiedzi udzielił na zadanie pytanie Skarbnik Gminy.
W dalszej kolejności Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem
uchwały wraz ze zmianami omówionymi przez Skarbnika Gminy.
Głosowanie
Za
- 15 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XXVIII/192/2009 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
g.
zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zieleniec na lata 2009-2016
Treści projektów uchwał w sprawach Planów Odnowy Wsi Miejscowości Zieleniec,
Domaradz i Pokój przedstawiła Wójt Gminy.
Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały w
sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zieleniec na lata 2009-2016.
Głosowanie:
Za
- 15 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XXVIII/193/2009 stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
h.
zatwierdzenie Planu Odnowy Miejscowości Domaradz na lata 2009-2016
W związku z wcześniejszym omówieniem treści projektu uchwały przez Wójta Gminy
Przewodniczący Rady zarządził nad nim głosowanie.
Głosowanie:
Za
- 15 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XXVIII/194/2009 stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
i.
zatwierdzenie Planu Odnowy Miejscowości Pokój na lata 2009-2016
W związku z wcześniejszym omówieniem treści projektu uchwały przez Wójta Gminy
Przewodniczący Rady zarządził nad nim głosowanie.
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Głosowanie:
Za
- 15 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XXVIII/195/2009 stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Ad.12 – zapytania i wnioski mieszkańców
Pani J.Ziółek zwróciła uwagę na potrzebę ogrodzenia placu zabaw w Domaradzu.
Radny J.Jakubik zaproponował, aby połączyć planowaną kanalizację przy ul.Opolskiej
w Pokoju z kanalizacją przy rondzie.
Pani J.Sowa, sołtys sołectwa Zieleniec, zwróciła uwagę na uszkodzony wjazd na
Stację Uzdatniania Wody w Zieleńcu od strony posesji Państwa Sowa.
Pan W.Kociencki zgłosił zapotrzebowanie na krawęŜniki niezbędne do ułoŜenia płyt
chodnikowych przy przystanku autobusowym w Zawiści. Zapytał równieŜ o kwestię
pozwolenia Wydziału Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Namysłowie na ułoŜenie
wspomnianych płyt chodnikowych. Na zakończenie swojej wypowiedzi złoŜył Ŝyczenia z
okazji zbliŜających się Świąt Wielkanocnych.
Ad.13 – wolne wnioski i oświadczenia radnych
Radny M.Kruczek powiedział o potrzebie uzupełnienia kamieniem ubytków w
zatoczce przy Szkole Podstawowej w Domaradzu.
Wójt Gminy odnosząc się do zapytań radnych powiedziała, Ŝe ogrodzenie placu zabaw
w Domaradzu zostanie wykonane, trudno było jednak określić jej dokładny termin wykonania
tych prac. Zaproponowała radnemu J.Jakubik zapoznanie się z projektem budowy kanalizacji
przy ul.Opolskiej w Pokoju. Poinformowała Panią J.Sowę, Ŝe w sprawie wjazdu na Stację
Uzdatniania Wody w Zieleńcu udzieli jej odpowiedzi na piśmie. Zapewniła, Ŝe ubytki w
zatoczce autobusowej zostaną uzupełnione kamieniem.
Przewodniczący Rady złoŜył Ŝyczenia z okazji Świąt Wielkanocnych.
Wójt Gminy dołączyła się do Ŝyczeń świątecznych i poinformowała o kolejnej sesji
Rady Gminy planowanej na dzień 30 kwietnia 2009 r. o godz.1400.
Ad.14 – zakończenie sesji
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy o godz.1820
zamknął XXVIII sesję Rady Gminy Pokój.

Protokołowała:
ElŜbieta Kuklok ……………….
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