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Protokół nr XXX/09 
z XXX sesji Rady Gminy Pokój 
odbytej w dniu 25 maja 2009 r. 

 
Obecni na posiedzeniu: J.Balij, E.Kania, D.Gryl, 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.  
 
Nieobecni usprawiedliwieni: J. Jakubik, H.Kołodziej, 
 
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 Dyrektora Zespołu Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z 

siedzibą w Kup nt funkcjonowania Szpitala w Pokoju 
6. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach 

bieŜących 
7. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady oraz działalności między sesjami 
8. Interpelacje i zapytania radnych 
9. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) nadania tytułu: „Honorowy Obywatel Gminy Pokój” Księdzu Radcy Józefowi 
Bałabuchowi 

b) nadania tytułu: „Honorowy Obywatel Gminy Pokój” Panu Manfredowi Rossie 
c) nadania tytułu: „Honorowy Obywatel Gminy Pokój” Panu Walterowi Rungowi 
d) nadania tytułu: „ZasłuŜony dla Gminy Pokój” Panu Detlevowi Maschlerowi 
e) nadania tytułu: „ZasłuŜony dla Gminy Pokój” Panu Gerhardowi Hylli 
f) nadania tytułu: „ZasłuŜony dla Gminy Pokój” Panu Ginterowi Riewoldowi 
g) nadania tytułu: „ZasłuŜony dla Gminy Pokój” Pani Hildegardzie Riewold 
h) nadania tytułu: „ZasłuŜony dla Gminy Pokój” Pani Rozalii Sobieraj 
i) nadania tytułu: „ZasłuŜony dla Gminy Pokój” Pani Stefanii Paluch 
j) nadania tytułu: „ZasłuŜony dla Gminy Pokój” Panu Bernardowi Maroskowi 
k) nadania tytułu: „ZasłuŜony dla Gminy Pokój” Panu Romanowi Czerniawskiemu 
l) nadania tytułu: „ZasłuŜony dla Gminy Pokój” Panu Konradowi Paluchowi 
ł)   nadania tytułu: „ZasłuŜony dla Gminy Pokój” Pani Stefanii Spiller 
m) nadania tytułu: „ZasłuŜony dla Gminy Pokój” Panu Józefowi Pasionkowi 
n) nadania tytułu: „ZasłuŜony dla Gminy Pokój” Panu Piotrowi Hylli 
o) nadania tytułu: „ZasłuŜony dla Gminy Pokój” Pani Annie Sura 
p) nadania tytułu: „ZasłuŜony dla Gminy Pokój” Pani Gertrudzie Król 
r)   nadania tytułu: „ZasłuŜony dla Gminy Pokój” Pani Kamili Adamskiej 
s) nadania tytułu: „ZasłuŜony dla Gminy Pokój” Panu Tadeuszowi Muzolfowi 
t) nadania tytułu: „ZasłuŜony dla Gminy Pokój” Panu Leszkowi Marczakowi 
u) nadania tytułu: „ZasłuŜony dla Gminy Pokój” Panu Wernerowi Krystoskowi 
v) wyraŜenia opinii nt projektu uchwały Rady Powiatu Namysłowskiego w sprawie 

likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Namysłowie 
w) zmiany budŜetu gminy na 2009 rok 

10. Zapytania i wnioski mieszkańców 
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11. Wolne wnioski i oświadczenia radnych 
12. Zakończenie sesji 

 
 
Ad.1-2 - otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad 
 Posiedzenie Rady Gminy otworzył o godz.1400 Przewodniczący Rady Gminy, Pan 
Jacek Gosławski. 
Stwierdził, Ŝe w obradach bierze udział 11 radnych, co stanowi quorum niezbędne do 
podejmowania prawomocnych uchwał. 
 Następnie przywitał zaproszonych gości – Pana A.Puszczewicza, kierownika 
Posterunku Policji w Pokoju, Pana M.Wójciaka, Dyrektora Zespołu Szpitali 
Pulmonologiczno-Reumatologicznych w Kup, 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 XXIX sesji Rady Gminy Pokój, 
ze względu na ich brak zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu.  
 
Głosowanie: 
  Za   - 11 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 
Ad.4 – przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady 
 Przewodniczący Rady przedstawił ustalony porządek obrad. Później przypomniał                
o Mszy Św. z okazji Dnia Pracownika Samorządowego zaplanowanej na godz.1700 w 
Kościele Parafialnym w Pokoju. W związku z tym poprosił zebranych na sali narad o zwięzłe 
i krótkie wypowiedzi.  
 
Na salę narad wszedł radny M.Kruczek powiększając skład Rady Gminy do 12 osób.  
 
 Wójt Gminy zawnioskowała o wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał w 
sprawach: 
- nadania tytułu „ZasłuŜony dla Gminy Pokój” Panu K.Arendarskiemu 
- nadania tytułu  „ZasłuŜony dla Gminy Pokój” Panu J.Sonce 
- nadania tytułu „ZasłuŜony dla Gminy Pokój” Pani K.Pasiece, 
- nadania tytułu „ZasłuŜony dla Gminy Pokój” Panu J.Rossie 
 
 Przewodniczący Rady zaproponował wprowadzenie wskazanych uchwał w pkt.9 
porządku obrad w podpunktach: 
- v) w sprawie nadania tytułu „ZasłuŜony dla Gminy Pokój” Panu K.Arendarskiemu 
- w) w sprawie nadania tytułu „ZasłuŜony dla Gminy Pokój” Pani K.Pasiece 
- x) w sprawie nadania tytułu „ZasłuŜony dla Gminy Pokój” Panu J.Sonce 
- y) w sprawie nadania tytułu „ZasłuŜony dla Gminy Pokój” Panu J.Rossie 
 Stwierdził później, Ŝe w związku z wprowadzeniem dodatkowych uchwał do porządku 
obrad zmianie ulegnie dotychczasowa numeracja dwóch ostatnich uchwał, która będzie 
przedstawiać się w sposób następujący: 
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- „z” podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia opinii nt projektu uchwały Rady Powiatu 
Namysłowskiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Namysłowie 
- „ź” podjęcie uchwały w sprawie zmiany budŜetu gminy na 2009 r. 
 
 Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad wprowadzeniem 
zaproponowanych zmian do porządku obrad: 
 
Głosowanie: 
   Za   - 12 głosów 
   Przeciw  - 0 
   Wstrzymujących się - 0 
 
 W związku z wprowadzonymi zmianami porządek obrad XXX 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 Dyrektora Zespołu Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z 

siedzibą w Kup nt funkcjonowania Szpitala w Pokoju 
6. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach 

bieŜących 
7. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady oraz działalności między sesjami 
8. Interpelacje i zapytania radnych 
9. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) nadania tytułu: „Honorowy Obywatel Gminy Pokój” Księdzu Radcy Józefowi 
Bałabuchowi 

b) nadania tytułu: „Honorowy Obywatel Gminy Pokój” Panu Manfredowi Rossie 
c) nadania tytułu: „Honorowy Obywatel Gminy Pokój” Panu Walterowi Rungowi 
d) nadania tytułu: „ZasłuŜony dla Gminy Pokój” Panu Detlevowi Maschlerowi 
e) nadania tytułu: „ZasłuŜony dla Gminy Pokój” Panu Gerhardowi Hylli 
f) nadania tytułu: „ZasłuŜony dla Gminy Pokój” Panu Ginterowi Riewoldowi 
g) nadania tytułu: „ZasłuŜony dla Gminy Pokój” Pani Hildegardzie Riewold 
h) nadania tytułu: „ZasłuŜony dla Gminy Pokój” Pani Rozalii Sobieraj 
i) nadania tytułu: „ZasłuŜony dla Gminy Pokój” Pani Stefanii Paluch 
j) nadania tytułu: „ZasłuŜony dla Gminy Pokój” Panu Bernardowi Maroskowi 
k) nadania tytułu: „ZasłuŜony dla Gminy Pokój” Panu Romanowi Czerniawskiemu 
l) nadania tytułu: „ZasłuŜony dla Gminy Pokój” Panu Konradowi Paluchowi 
ł)   nadania tytułu: „ZasłuŜony dla Gminy Pokój” Pani Stefanii Spiller 
m) nadania tytułu: „ZasłuŜony dla Gminy Pokój” Panu Józefowi Pasionkowi 
n) nadania tytułu: „ZasłuŜony dla Gminy Pokój” Panu Piotrowi Hylli 
o) nadania tytułu: „ZasłuŜony dla Gminy Pokój” Pani Annie Sura 
p) nadania tytułu: „ZasłuŜony dla Gminy Pokój” Pani Gertrudzie Król 
r)   nadania tytułu: „ZasłuŜony dla Gminy Pokój” Pani Kamili Adamskiej 
x) nadania tytułu: „ZasłuŜony dla Gminy Pokój” Panu Tadeuszowi Muzolfowi 
y) nadania tytułu: „ZasłuŜony dla Gminy Pokój” Panu Leszkowi Marczakowi 
z) nadania tytułu: „ZasłuŜony dla Gminy Pokój” Panu Wernerowi Krystoskowi 
v)  nadania tytułu: „ZasłuŜony dla Gminy Pokój” Panu Krzysztofowi Arendarskiemu 
w) nadania tytułu: „ZasłuŜony dla Gminy Pokój” Pani Krystynie Pasiece 



 4 

x) nadania tytułu: „ZasłuŜony dla Gminy Pokój” Panu Janowi Sonce 
y) nadania tytułu: „ZasłuŜony dla Gminy Pokój” Panu Jerzemu Rossie 
z)  wyraŜenia opinii nt. projektu uchwały Rady Powiatu Namysłowskiego w sprawie   
    likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Namysłowie 
ź) zmiany budŜetu gminy na 2009 rok 

10. Zapytania i wnioski mieszkańców 
11.Wolne wnioski i oświadczenia radnych 
12. Zakończenie sesji 

 
Ad.5 - informacja Dyrektora Zespołu Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z  
 siedzibą w Kup nt. funkcjonowania Szpitala w Pokoju 
 Pan M.Wójciak, Dyrektor Zespołu Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z 
siedzibą w Kup przedstawił informację na temat kształtowania się sytuacji finansowej 
Szpitala Rehabilitacyjno-Reumatologicznego w Pokoju w Pokoju, stanowiącą załącznik nr 2 
do protokołu.  
 
Na salę narad wszedł Radny Z.Olejnik – powiększając skład Rady Gminy do 13 osób.  
 
 Przewodniczący Rady zapytał o sprawę laboratorium w Szpitalu w Pokoju oraz o ilość 
miejsc w tej placówce. 
 Radna W.Piętka poruszyła sprawę izby przyjęć w Szpitalu w Pokoju.  
 Pani J.Sowa, sołtys sołectwa Zieleniec, takŜe zapytała o laboratorium. 
 Pan M.Wójciak poinformował o ilości miejsc w Szpitalu oraz planowanym 
uruchomieniu rehabilitacji neurologicznej wtórnej. Wyjaśnił takŜe, Ŝe placówka w Pokoju 
formalnie nie posiadała wyodrębnionej izby przyjęć i powiedział o warunkach, jakie izba ta  
powinna spełniać. Zwrócił uwagę, Ŝe miejscem przyjmowania pacjentów jest Szpital w Kup. 
Zapewnił jednak, Ŝe w nagłych przypadkach będzie udzielana pomoc w Szpitalu w Pokoju.  
W dalszej kolejności powiedział o dotychczasowych zasadach prowadzenia laboratorium i 
stwierdził, Ŝe jednostka ta nie spełniała Ŝadnych wymogów. Poinformował równieŜ o 
uruchomieniu w placówce w Pokoju punktu pobierania materiału do badania oraz o zasadach 
jego funkcjonowania.  
 Reasumując informacje przedstawione przez Pana Wójciaka Wójt Gminy stwierdziła, 
Ŝe: 

− trzy razy w tygodniu będzie istniała moŜliwość oddania materiału do badania w 
Szpitalu w Pokoju, odebranie wyników będzie moŜliwe o godz.1200 w tym samym 
dniu, w którym materiał zostanie pobrany,  

− po godz.1800 oraz w soboty i niedziele pomoc będzie udzielana w Szpitalu w Pokoju 
tylko w nagłych przypadkach, 

− zastrzyki będą podawane bezpłatnie w Szpitalu w Pokoju do godz.2200, w godzinach 
późniejszych z usług tych będzie moŜna skorzystać jedynie w placówce w Kup. 

 
 Pan Z.Wójcik, sołtys sołectwa Pokój, zapytał o decyzję w sprawie umorzenia podatku 
Szpitalowi w Kup.  
 Wójt Gminy powiedziała, Ŝe podatek nie został umorzony, dodała, Ŝe informacja ta 
jest jawna.  
 Następnie Przewodniczący Rady podziękował Panu M.Wójciakowi za przybycie na 
sesję.  
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Ad.6 - informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach 
   bieŜących 
 Przewodniczący Rady przedstawił informacje na temat: 

� Udziału w uroczystości zorganizowanej w dniu 11.05.2009 r. w Gminnym Ośrodku 
Kultury pod hasłem: „Święta Majowe”, 

� Spotkania Komisji Doraźnej ds. opiniowania wniosków o nadanie tytułów: 
„Honorowy Obywatel Gminy Pokój” i „ZasłuŜony dla Gminy Pokój”, 

� Udziału w spotkaniu w Murowie  z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego na 
temat pozyskiwania środków unijnych, 

� Spotkania roboczego radnych dotyczącego spraw bieŜących,   
� Projektu „Atrakcyjna szkoła”, który będzie realizowany przez Zespół Szkół 

Gimnazjalnych w Pokoju,  
� Konferencji w Zespole Szkół Gimnazjalnych w Pokoju w dniu 22.05.2009 r. pod 

hasłem „Edukacja regionalna – dziedzictwo historyczno-kulturowe”. 
 
 W dalszej kolejności Przewodniczący Rady przedstawił pisma, które wpłynęły do 
biura Rady Gminy: 

o Informacja Dyrektora Zespołu Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych 
w Kup na temat kształtowania się sytuacji finansowej Szpitala 
Rehabilitacyjno-Reumatologicznego w Pokoju, 

o Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego, stanowiące załącznik nr 3 
do protokołu, stwierdzające niewaŜność §2 uchwały Nr XXVIII/187/2009 
Rady Gminy Pokój z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie ustalenia zasad 
korzystania i ponoszenia odpłatności za pobyt i usługi w Środowiskowym 
Domu Samopomocy w Namysłowie z powodu istotnego naruszenia prawa, 

 
Informacja Przewodniczących Komisji o sprawach bieŜących 
 
 Pani D.Gryl, Przewodnicząca Komisji BudŜetowej, poinformowała o spotkaniu 
Komisji w dniu 21.05.2009 r. podczas którego zaopiniowano zmiany w budŜecie gminy, 
przeanalizowano gospodarkę finansową Gminnego Ośrodka Kultury za 2008 rok oraz I 
kwartał 2009 r. oraz omówiono sprawy bieŜące.  
 Pani E.Pawłowska, Przewodnicząca Doraźnej Komisji ds. opiniowania wniosków o 
nadanie tytułów „Honorowy Obywatel Gminy Pokój” i „ZasłuŜony dla Gminy Pokój”, 
poinformowała o posiedzeniu Komisji w dniu 14.05.2009 r.  podczas którego dokonano 
wyboru Przewodniczącego i jego Zastępcy oraz zaopiniowano wnioski o nadanie tytułów 
„Honorowy Obywatel Gminy Pokój” oraz „ZasłuŜony dla Gminy Pokój”. 
 Komisja Rewizyjna nie odbyła posiedzeń w okresie międzysesyjnym.  
 
Ad.7 - sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady oraz działalności między sesjami 
 Na wstępie Wójt Gminy przedstawiła sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy 
podjętych na sesji w dniu 30 kwietnia 2009 r., stanowiące załącznik nr 4 do protokołu.  
 Później przedstawiła informacje na temat: 

� Obchodów Dnia StraŜaka przygotowanego przez OSP w Pokoju, 
� Udziału w Walnym Zgromadzeniu w Szpitalu w Kup oraz spotkania z Panem 

M.Wójciakiem oraz Zastępcą Dyrektora ds. Medycznych Panem A.Bunio na temat 
zmian w funkcjonowaniu Szpitala w Pokoju, przy okazji powiedziała o terminie 
planowanego spotkania radnych i sołtysów z Marszałek T.Karol, 

� Udziału w uroczystości w Gminnym Ośrodku Kultury w Pokoju pod nazwą 
„Święta Majowe”, 
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� Udziału w posiedzeniu członków Banku Spółdzielczego w Pokoju,  
� Spotkania z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego na temat moŜliwości 

pozyskiwania środków unijnych, 
� Udziału w dniu 22.05.2009 r. w Radzie Programowej OHP w Opolu, 
� Spotkania w siedzibie spółki „Ekowod” na temat taryf za zbiorowe zaopatrzenie w 

wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, 
� Inwestycji wykonanych i planowanych do wykonania,  
� Prac przy remoncie dróg gminnych. 

 
 Na zakończenie swojej wypowiedzi zaprosiła radnych i sołtysów do udziału w 
spotkaniu z Wojewodą Opolskim w dniu 26.05.2009 r., poświęconego tematyce funduszu 
sołeckiego.  
 
Ad.8 -   interpelacje i zapytania radnych 
 Radna E.Pawłowska zwróciła uwagę na zakrzaczenia przy drodze powiatowej 
pomiędzy Pokojem, a Jagienną, które „wchodzą” na drogę.  
 Radny J.Balij zgłosił zastrzeŜenia do reakcji policjantów na dokonywane przez niego 
zgłoszenia dot. m.in. kradzieŜy paliwa z terenu jego firmy oraz osób obserwujących 
zabudowania przy ul.1 Maja w Pokoju. Stwierdził, Ŝe nie podjęto Ŝadnych działań w związku 
z jego interwencją. Później odniósł się do turystów poruszających się rowerami po Pokoju i 
zaapelował do policjantów o wyrozumiałość i niekaranie ich za poruszanie się po drogach 
publicznych po spoŜyciu jednego piwa.  
 Radna W.Piętka zaproponowała przekształcenie gliniaków w Zieleńcu na teren 
rekreacyjny.  
 Radna R.Stefan powiedziała o potrzebie wyremontowania drogi powiatowej w 
Zawiści, zwracając szczególną uwagę na ubytki przy przystanku autobusowym. Zapytała 
takŜe o teren pod boisko sportowe w Zawiści.  
 Pan H.Łapszyński pozytywnie ocenił współpracę z policjantami  i podziękował za 
natychmiastowe interwencje.  
 Radna J.Paluch zwróciła uwagę na konieczność wykoszenia poboczy przy drogach. 
 Radny M.Kruczek podziękował za wyrównanie ziemi na boisku sportowym w 
Domaradzu i poprosił o usunięcie stamtąd kamieni. Później zgłosił zastrzeŜenia do 
pracowników zajmujących się czyszczeniem rowów i stwierdził, Ŝe nie wszyscy naleŜycie 
wywiązują się ze swoich obowiązków. Zapytał ponadto, czy wystarczy materiału do naprawy 
dróg w Domaradzu.  
 Pan A.Puszczewicz odnosząc się do wypowiedzi radnego J.Balija stwierdził, Ŝe nie 
zawsze policjanci mogą od razu przyjechać do Pokoju oraz Ŝe karani i zatrzymywani 
rowerzyści na pewno nie są po tzw. jednym piwie.  
 Pan Z.Wójcik zapytał o godziny otwarcia Posterunku Policji w Pokoju. 
 Pan A.Puszczewicz udzielił informacji na ten temat, zauwaŜył równieŜ, Ŝe w razie  
konieczności istnieje moŜliwość skorzystania z nr 997. 
 
Później Przewodniczący Rady zarządził przerwę w obradach.  
 
Po przerwie. 
 
Ad.9 - podjęcie uchwał w sprawach: 
 Pani E.Pawłowska, Przewodnicząca Doraźnej Komisji ds. opiniowania wniosków o 
nadanie tytułów „Honorowy Obywatel Gminy Pokój” i „ZasłuŜony dla Gminy Pokój”, 
przedstawiła opinię Komisji o osobach wskazanych do nadania tytułów. 
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 W dalszej kolejności Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektami 
uchwał w sprawie nadania tytułów: „Honorowy Obywatel Gminy Pokój” i „ZasłuŜony dla 
Gminy Pokój”. 

a) nadania tytułu: „Honorowy Obywatel Gminy Pokój” Ksi ędzu Radcy 
Józefowi Bałabuchowi 

 
Głosowanie: 
  Za   - 13 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 
Uchwała nr XXX/220/2009 stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 

b) nadania tytułu: „Honorowy Obywatel Gminy Pokój” Pan u Manfredowi 
Rossie 

 
Głosowanie: 
  Za   - 13 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 
Uchwała nr XXX/221/2009 stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 

c) nadania tytułu: „Honorowy Obywatel Gminy Pokój” Pan u Walterowi 
Rungowi 

 
Głosowanie: 
  Za   - 13 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 
Uchwała nr XXX/222/2009 stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 

d) nadania tytułu: „Zasłu Ŝony dla Gminy Pokój” Panu Detlevowi Maschlerowi 
 
Głosowanie: 
  Za   - 13 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 
Uchwała nr XXX/223/2009 stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 

e) nadania tytułu: „Zasłu Ŝony dla Gminy Pokój” Panu Gerhardowi Hylli 
 

Głosowanie: 
  Za   - 13 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 
Uchwała nr XXX/224/2009 stanowi załącznik nr 9 do protokołu 
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f) nadania tytułu: „Zasłu Ŝony dla Gminy Pokój” Panu Ginterowi Riewoldowi 
 
Głosowanie: 
  Za   - 13 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 
Uchwała nr XXX/225/2009 stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 

g) nadania tytułu: „Zasłu Ŝony dla Gminy Pokój” Pani Hildegardzie Riewold 
 
Głosowanie: 
  Za   - 13 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 
Uchwała nr XXX/226/2009 stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 

h) nadania tytułu: „Zasłu Ŝony dla Gminy Pokój” Pani Rozalii Sobieraj 
 
Głosowanie: 
  Za   - 13 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 
Uchwała nr XXX/227/2009 stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 

i) nadania tytułu: „Zasłu Ŝony dla Gminy Pokój” Pani Stefani Paluch 
 
Głosowanie: 
  Za   - 13 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 
Uchwała nr XXX/228/2009 stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
 

j)  nadania tytułu: „Zasłu Ŝony dla Gminy Pokój” Panu Bernardowi Maroskowi 
 
Głosowanie: 
  Za   - 13 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 
Uchwała nr XXX/229/2009 stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
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k) nadania tytułu: „Zasłu Ŝony dla Gminy Pokój” Panu Romanowi 
Czerniawskiemu 

 
Głosowanie: 
  Za   - 13 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 
Uchwała nr XXX/230/2009 stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
 

l) nadania tytułu: „Zasłu Ŝony dla Gminy Pokój” Panu Konradowi Paluchowi 
 
Głosowanie: 
  Za   - 13 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 
Uchwała nr XXX/231/2009 stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
 

ł)   nadania tytułu: „Zasłu Ŝony dla Gminy Pokój” Pani Stefani Spiller 
 
Głosowanie: 
  Za   - 13 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 
Uchwała nr XXX/232/2009 stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
 

m) nadania tytułu: „Zasłu Ŝony dla Gminy Pokój” Panu Józefowi Pasionkowi 
 
Głosowanie: 
  Za   - 13 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 
Uchwała nr XXX/233/2009 stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 
 

n) nadania tytułu: „Zasłu Ŝony dla Gminy Pokój” Panu Piotrowi Hylli 
 
Głosowanie: 
  Za   - 13 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 
Uchwała nr XXX/234/2009 stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
 
 
 
 
 



 10 

o) nadania tytułu: „Zasłu Ŝony dla Gminy Pokój” Pani Annie Sura 
 
Głosowanie: 
  Za   - 13 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 
Uchwała nr XXX/235/2009 stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 
 

p) nadania tytułu: „Zasłu Ŝony dla Gminy Pokój” Pani Gertrudzie Król 
 
Głosowanie: 
  Za   - 13 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 
Uchwała nr XXX/236/2009 stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 
 

r)  nadania tytułu: „Zasłu Ŝony dla Gminy Pokój” Pani Kamili Adamskiej 
 
Głosowanie: 
  Za   - 13 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 
Uchwała nr XXX/237/2009 stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 
 

s) nadania tytułu: „Zasłu Ŝony dla Gminy Pokój” Panu Tadeuszowi Muzolfowi 
 
Głosowanie: 
  Za   - 13 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 
Uchwała nr XXX/238/2009 stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 
 

t) nadania tytułu: „Zasłu Ŝony dla Gminy Pokój” Panu Leszkowi Marczakowi 
 
Głosowanie: 
  Za   - 13 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 
Uchwała nr XXX/239/2009 stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 
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u) nadania tytułu: „Zasłu Ŝony dla Gminy Pokój” Panu Wernerowi Krystoskowi 
 
Głosowanie: 
  Za   - 13 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 
Uchwała nr XXX/240/2009 stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 
 

v)  nadania tytułu: „ZasłuŜony dla Gminy Pokój” Panu Krzysztofowi 
Arendarskiemu 

 
Głosowanie: 
  Za   - 13 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 
Uchwała nr XXX/241/2009 stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 
 

w) nadania tytułu: „Zasłu Ŝony dla Gminy Pokój” Pani Krystynie Pasiece 
 
Głosowanie: 
  Za   - 13 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 
Uchwała nr XXX/242/2009 stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 
 

x) nadania tytułu: „Zasłu Ŝony dla Gminy Pokój” Panu Janowi Sonce 
 
Głosowanie: 
  Za   - 13 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 
Uchwała nr XXX/243/2009 stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 
 

y) nadania tytułu: „Zasłu Ŝony dla Gminy Pokój” Panu Jerzemu Rossie 
 
Głosowanie: 
  Za   - 13 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 
Uchwała nr XXX/244/2009 stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 
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z)  wyraŜenia opinii nt. projektu uchwały Rady Powiatu Namysłowskiego w 
sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 
Namysłowie 

 Treść projektu uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy, następnie Przewodniczący 
Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 
 
Głosowanie: 
  Za   - 12 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 1 
 
Uchwała nr XXX/219/2009 stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 
 

ź) zmiany budŜetu gminy na 2009 rok 
 Pani D.Gryl, Przewodnicząca Komisji BudŜetowej, przedstawiła pozytywną opinię na 
temat zmian wprowadzonych do budŜetu gminy na 2009 rok.  
 Później Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały.  
 
Głosowanie: 
  Za   - 13 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 
Uchwała nr XXX/245/2009 stanowi załącznik nr 31 do protokołu.  
 
Ad.10 - zapytania i wnioski mieszkańców 
 Przewodniczący Rady nawiązując do zaplanowanego na dzień 26.05.2009 r. spotkania 
z Wojewodą Opolskim zwrócił się z prośbą do radnych i sołtysów o niezawodne przybycie.  
 Pan W.Kociencki zwrócił uwagę na drzewa wrastające w linię energetyczną przy 
ul.Wołczyńskiej w Zawiści.  
 Pan A.Pachulski, sołtys sołectwa Domaradz, zapytał o ostateczny termin przestawienia 
znaków drogowych w miejscowości Jagienna, zgłosił zastrzeŜenia do sposobu wywiązywania 
się z obowiązków słuŜbowych przez Pana A.Pawlickiego oraz zwrócił uwagę na zbyt rozległy 
zakres prac przydzielony Pani K.Łakomy, stwierdził takŜe, Ŝe  nagłaśnia się  cykl koncertów 
zorganizowanych w ramach Festiwalu Muzyki C.M. von Webera, natomiast  o uroczystości z 
okazji 700-lecia istnienia Domaradza i Fałkowic mówi się niewiele. Jako przykład podał 
artykuł z „Nowej Trybuny Opolskiej”, który w przewaŜającej części opisywał festiwal, a 700-
leciu Domaradza i Fałkowic poświęcone było tylko jedno zdanie.  
 Pani G.Sobek, sołtys sołectwa Domaradzka Kuźnia, zwróciła uwagę na ubytki w 
drodze za Dąbrówką Dolną, dla której zarządcą jest Starostwo Powiatowe w Namysłowie.  
 Radna W.Piętka powiedziała o ograniczonej widoczności na skrzyŜowaniu w 
Jagiennej  
 
Ad.11 - wolne wnioski i oświadczenia radnych 
 Radny J.Balij odniósł się do patcherowania dróg gminnych i zapytał o zasady na 
jakich zostanie zlecone wykonanie prac dodatkowych. Stwierdził takŜe brak odpowiedniej 
kontroli przy remoncie dróg gminnych.  
 Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe naprawa dróg gminnych w Domaradzu i 
Fałkowicach powinna zakończyć się przed planowanymi uroczystościami w tych 
miejscowościach.  
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 Pan H.Pyka, radca prawny, zaproponował, aby przygotować dodatkowe zamówienie 
na patcherowanie, ale zaznaczył, Ŝe ostateczna decyzja w tej sprawie naleŜy do Wójta.  
 Wójt Gminy powiedziała, Ŝe podejmie decyzję zgodnie z opinią prawną.  
 Radna E.Pawłowska poprosiła o przygotowanie ulotek o Festiwalu Muzyki C.M.von 
Webera oraz o 700-leciu istnienia Domaradza i Fałkowic w celu wyłoŜenia ich w placówkach 
handlowych.  
 Radna W.Piętka powiedziała o konieczności uporządkowania przejazdu kolejowego 
obok byłego tartaku w Pokoju.   
 Wójt Gminy odnosząc się do powyŜszych zapytań powiedziała, Ŝe: 

− dalsze patcherowanie dróg będzie się odbywać w ramach zamówienia na roboty 
dodatkowe, 

− drogi gminne będą naprawiane w pierwszej kolejności w Domaradzu, koszenie traw i 
wycinka krzewów zostaną wykonane przez pracowników zatrudnionych w Urzędzie 
Gminy w ramach robót publicznych, 

− do obowiązków Pani K.Łakomej naleŜy nadzór nad pracownikami zatrudnionymi w 
ramach prac publicznych, przyznała, Ŝe przydzielenie tych obowiązków komuś 
innemu sprawi, Ŝe Pani K.Łakoma nie będzie miała pracy, 

− od 01.06.2009 r. zostanie zatrudnionych 10 osób w ramach prac publicznych, które 
głównie będą się zajmować pracami porządkowymi w Domaradzu i w Fałkowicach, 

− zostanie wysłane pismo do Wydziału Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w 
Namysłowie, poparte przez Kierownika Posterunku Policji w Pokoju, w sprawie 
naprawienia dróg powiatowych na terenie gminy przed planowanym uroczystościami, 

− sprawdzi sprawę przesunięcia znaków drogowych w Jagiennej, 
− zostaną przygotowane ulotki informacyjne o Festiwalu Muzyki C.M. von Webera oraz 

700-leciu Domaradza i Fałkowic, 
− kamienie z boiska sportowego w Domaradzu zostaną zebrane i przewiezione na drogę 

Kalis-Klimas w Kozubach, 
− w sprawie przejęcia gruntów z Agencji Nieruchomości Rolnych na boisko sportowe w 

Zawiści na razie nie ma Ŝadnych informacji, 
− o zagospodarowaniu gliniaków będzie moŜna pomyśleć, gdy pojawi się odpowiedni 

program unijny pozwalający pozyskać środki na ten cel,  
− sprawa wrastających drzew przy ul.Wołczyńskiej w Zawiści zostanie przekazana 

Zakładowi Energetycznemu, 
−  w sprawie przejazdu kolejowego w Pokoju jeszcze raz zostanie wysłany wniosek. 

 
 Pani J.Ziółek, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Domaradzu, zgłosiła zapotrzebowanie 
na ziemię na plac zabaw w Domaradzu. 
 Radny J.Balij zapytał o sprawę przejęcia zabytkowego parku w Pokoju.  
 Wójt Gminy wyjaśniła, Ŝe na razie nie ma Ŝadnej informacji o odwołaniu 
Nadleśnictwa Kup od decyzji Wojewody Opolskiego przekazującej Gminie Pokój zabytkowy 
park w Pokoju. 
 Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe ze względu na konieczność podjęcia uchwał 
w sprawach zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków oraz dopłaty z budŜetu do 1m3 wody i do 1m3 ścieków kolejna sesja 
odbędzie się 01.06.2009 r., dodał, Ŝe radni i sołtysi otrzymają stosowne zawiadomienia w 
terminie późniejszym.  
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Ad.12 – zakończenie sesji 
 Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy o godz.1640  
zamknął XXX sesję Rady Gminy Pokój.  
 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała: 
 
 
ElŜbieta Kuklok ……………..... 


