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Protokół nr XXXI/09 
z XXXI sesji Rady Gminy Pokój 
odbytej w dniu 1 czerwca 2009 r. 

 
Obecni na posiedzeniu: J.Balij, E.Kania, J. Jakubik, 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: H.Kołodziej, 
 
Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Pan Jacek Gosławski 
 
Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji  
2. Stwierdzenie prawomocności obrad 
3. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady 
4. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach 

bieŜących 
5. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady oraz działalności miedzy sesjami 
6. Interpelacje i zapytania radnych 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

i zbiorowego odprowadzania ścieków 
8. Zapytania i wnioski mieszkanców 
9. Wolne wnioski i oświadczenia radnych 
10. 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 14 radnych, co stanowi quorum niezbędne do 
podejmowania prawomocnych uchwał. 
 Następnie przywitał Panią B.Zając, Wójta Gminy, radnych oraz sołtysów.  
 
Ad.3 – przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady 
 Przewodniczący Rady przedstawił ustalony porządek obrad, następnie Wójt Gminy 
zawnioskowała o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie dopłaty z 
budŜetu Gminy Pokój do 1 m3 wody i do 1 m3 ścieków.  
 Przewodniczący Rady zaproponował, aby w pkt.7 porządku obrad wprowadzić 
podpunkty „a” – podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz podpunkt „b”- podjęcie 
uchwały w sprawie dopłaty z budŜetu Gminy Pokój do 1m3 wody i do 1 m3  ścieków.  
 W związku z wprowadzoną zmianą porządek obrad XXXI sesji Rady Gminy Pokój 
przedstawiła się w sposób następujący: 

1. Otwarcie sesji  
2. Stwierdzenie prawomocności obrad 
3. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady 
4. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach 

bieŜących 
5. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady oraz działalności miedzy sesjami 
6. Interpelacje i zapytania radnych 
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7. Podjęcie uchwał w sprawach: 
a) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków 
b) dopłaty z budŜetu Gminy Pokój do 1m3 wody i do 1 m3  ścieków 

8. Zapytania i wnioski mieszkańców 
9. Wolne wnioski i oświadczenia radnych 
10. Zakończenie sesji 

 
Ad.4 - informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach  
 bieŜących 
 Przewodniczący Rady przedstawił informacje na temat: 

� Udziału w spotkaniu z Wojewodą Opolskim w dniu 26.05.2009 r. na temat funduszu 
sołeckiego,  

� Festynu rodzinnego zorganizowanego z okazji Dnia Dziecka, 
� Sukcesów uczniów Zespołu Szkół Gimnazjalnych Pokoju w konkursach i olimpiadach 

przedmiotowych.  
 

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

− wniosek Wójta Gminy o zwołanie sesji, stanowiący załącznik nr 2 do protokołu, 
−  Ŝyczenia Wojewody Opolskiego, stanowiące załącznik nr 3 do protokołu, z okazji 

Dnia Samorządu Terytorialnego. 
 
Informacja Przewodniczących Komisji o sprawach bieŜących 
 
 Pani R.Stefan, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, powiedziała o posiedzeniu 
Komisji w dniu 28.05.2009 r. podczas którego dokonano kontroli wpływów realizowanych 
przez Urząd Gminy z tytułu najmu, dzierŜaw lokali i ziemi.  
 
Ad.5 - sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady oraz działalności miedzy sesjami 
 W pierwszej kolejności Wójt Gminy przedstawiła informację o realizacji uchwał Rady 
Gminy podjętych na sesji w dniu 25.05.2009 r., stanowiącą załącznik nr 4 do protokołu. 
 Później Wójt Gminy przedstawiła informacje na temat: 

� Spotkania z Wojewodą Opolskim w dniu 26.05.2009 r. na temat funduszu sołeckiego, 
� Wizyty w Ministerstwie Sportu i Turystki w Warszawie w sprawie programu Orlik 

2012 dotyczącej rezygnacji z zaplecza sanitarnego przy budowie boiska, 
� Spotkania z Przewodniczącym Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w sprawie 

komunalizacji zabytkowego parku w Pokoju, 
� Udziału w walnym zgromadzeniu spółki „Ekowod” dotyczącym przyjęcia Gminy 

Pokój do spółki, 
� Spotkania z przedstawicielami fundacji „EcoMedicum” w sprawie moŜliwości 

utworzenia w budynku po byłej szkole podstawowej w Ładzy centrum odnowy 
biologicznej,  

� Festynu z okazji Dnia Dziecka zorganizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w 
Pokoju i Publiczne Przedszkole w Pokoju. 
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Ad.6 - interpelacje i zapytania radnych 
 Radna J.Paluch zwróciła się z prośbą do Wójta Gminy o umoŜliwienie dzieciom i 
młodzieŜy kontynuowania nauki gry na gitarze.  
 Radna W.Piętka zapytała o wykaszanie poboczy oraz o antyramy niezbędne do 
przygotowania wystawy z okazji 700-lecia Domaradza i Fałkowic.  
 Radny J.Balij zwrócił uwagę na dwa wałęsające się psy, które atakują klientów sklepu 
„Lewiatan” w Pokoju.  
 Radny E.Kania odniósł się do zapisów przygotowywanego planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Zieleniec, który sztywno określa standardy, jakie muszą być spełnione 
przy  budowie domów. Dla przykładu powiedział o wymaganiach dotyczących koloru dachu. 
 Wójt Gminy odnosząc się do powyŜszych zapytań powiedziała, Ŝe: 

− Lekcje gry na gitarze będą kontynuowane, 
− Pobocza dróg będą wykaszane w najbliŜszych dniach,  później  zostaną 

przeprowadzone prace z zakresu patcherowania dróg,  
− PrzekaŜe informację o wałęsających się psach Pani A.Kołodziejczyk, 
− Sprawdzi zapis dot. planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zieleniec. 

Na zakończenie wypowiedzi powiedziała o spotkaniu z Marszałek T.Karol zaplanowanym na 
15.06.2009 r. o godz.1000. 
 Pani J.Ptaszek, Zastępca Wójta, dodała, Ŝe Pani G.Oleszczuk odpowiedzialna za 
przygotowanie planu zagospodarowania przestrzennego, jest w stałym kontakcie z 
potencjalnymi inwestorami, planującymi budowę domów w Zieleńcu.  
 Wójt Gminy powiedziała, Ŝe w razie potrzeby moŜe udzielić w tej sprawie odpowiedzi 
na piśmie.  
 
Ad.7 – Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków 

 Pan M.Maryjowski, Skarbnik Gminy Pokój, przedstawił sposób wyliczenia stawek za 
wodę i ścieki, dokonał takŜe analizy cen obowiązujących i proponowanych. Omówił takŜe 
kwestię dopłaty do wody, a takŜe skutki jakie będzie miała ona dla budŜetu.  
 Następnie po krótkiej dyskusji oraz przeanalizowaniu kilku moŜliwości ustalono 
następujące wysokości stawek: 
� za dostarczaną wodę - 2,79 zł/m3 netto, 
� za odprowadzone ścieki z kanalizacji - 5,23 zł/m3 
� za ścieki dowoŜone do oczyszczalni ścieków – 3,28 zł/m3 
� za ścieki dowoŜone do oczyszczalni spoza terenu Gminy Pokój – 10,62 zł/m3 

 
 Później ustalono stawki dopłat do: 
� 1m3 wody dla wszystkich taryfowych grup odbiorców wody w wysokości 0,97 zł brutto, 
� 1 m3 ścieków z gospodarstw domowych, odbiorców przemysłowych i pozostałych 

odprowadzających ścieki bytowe w wysokości 5,76 zł brutto, 
� 1 m3 ścieków z gospodarstw domowych i odbiorców dowoŜących ścieki bytowe 

(odbiorcy, którzy nie zuŜywają wody do prowadzonej działalności produkcyjnej oraz 
odbiorcy dowoŜący ścieki mieszane) w wysokości 7,85 zł brutto.  

 
 W dalszej kolejności Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem 
uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Pokój. 
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Głosowanie: 
  Za   - 14 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 

 
Uchwała nr XXXI/246/2009 stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 

b) dopłaty z budŜetu Gminy Pokój do 1m3 wody i do 1 m3  ścieków 
 W związku z wcześniejszym ustaleniem stawek dopłaty do wody i ścieków 
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie 
dopłaty z budŜetu Gminy Pokój do 1 m3 wody i do 1 m3 ścieków.  
 
Głosowanie: 
  Za   - 14 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 
Uchwała nr XXXI/247/2009 stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
Ad.8 – zapytania i wnioski mieszkańców 
 Pani B.Leszczyńska, sołtys sołectwa Dąbrówka Dolna, poprosiła o zasypanie ubytku 
przy przystanku autobusowym w Dąbrówce Dolnej. 
 Pan W.Kociencki, sołtys sołectwa Zawiść, zwrócił uwagę na worki stojące w 
sąsiedztwie lasu przy drodze powiatowej do Zawiści oraz na pochylone drzewo, rosnące 
naprzeciwko posesji Pana Z.Chmury.  
 Radny J.Balij zapytał o remont ulicy za Stacją Doświadczalną Oceny Odmian w 
Pokoju. 
 Wójt Gminy zapewniła, Ŝe ulica ta zostanie naprawiona, dodała, Ŝe do końca lipca 
zostaną zakończone prace przy patcherowaniu dróg. Powiedziała, Ŝe w sprawa pochylonego 
drzewa zostanie przekazana pracownikowi zajmującemu się wycinką drzew, dodała takŜe, Ŝe 
zostanie zlecone zasypanie ubytku przy przystanku autobusowym w Dąbrówce Dolnej, a 
takŜe, Ŝe informacja o workach ze śmieciami zostanie przekazana słuŜbom leśnym.  
 
Ad.8 - zapytania i wnioski mieszkańców 
 Przewodniczący Rady przypomniał o wyborach do Parlamentu Europejskiego w dniu 
07.06.2009 r. i zachęcił do udziału w głosowaniu, zaprosił takŜe do udziału w Festiwalu 
Muzyki Webera oraz uroczystościach z okazji 700-lecia Domaradza i Fałkowic.  
 Wójt Gminy poinformowała o przyjeździe delegacji z partnerskiej Gminy Hochspeyer 
z Niemiec i omówiła programy Festiwalu Muzyki Webera oraz obchodów 700-lecia istnienia 
Domaradza i Fałkowic.  
 
Ad.9 – zakończenie sesji 
 Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy o godz.1700  
zamknął XXXI sesję Rady Gminy Pokój.  
 
 
 
Protokołowała: 
 
ElŜbieta Kuklok ………………… 


