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

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

1. Otwarcie sesji  
2. Stwierdzenie prawomocności obrad 
3. Przyjęcie protokołów z: 

a. XXX sesji Rady Gminy Pokój odbytej w dniu 25.05.2009 r. 
b. XXXI sesji Rady Gminy Pokój odbytej w dniu 01.06.2009 r. 
c. XXXII sesji Rady Gminy Pokój odbytej w dniu 13.06.2009 r. 

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. Podsumowanie pracy placówek oświatowych z terenu Gminy Pokój za rok szkolny 

2008/2009 
8. Informacja nt. działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju 
9. Interpelacje i zapytania radnych 
10. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) wyraŜenia opinii nt projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie 
likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 
Miejskiego w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Lipa 2, 

b) określenia zasad udzielania i rozmiaru zniŜek tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora, wicedyrektora 
szkoły, zespołu albo przedszkola i przyznawania zwolnień z obowiązku realizacji 
zajęć takim osobom oraz ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla 
logopedy, psychologa i doradcy zawodowego 

c) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zieleniec 
d) zaliczenia dróg (ulic) do kategorii dróg gminnych 
e) przystąpienia Gminy Pokój do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka 

„Opolszczyzna” 
f) zgody na wyodrębnienie w budŜecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki 
g) zmiany budŜetu gminy na 2009 rok 

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.1200 Przewodniczący Rady Gminy, Pan 
Jacek Gosławski. 
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Stwierdził, Ŝe w obradach bierze udział 13 radnych, co stanowi quorum niezbędne do 
podejmowania prawomocnych uchwał. 
 Następnie przywitał Panią B.Zając Wójta Gminy, radnych, sołtysów, dyrektorów 
placówek oświatowych, mieszkańców oraz pracowników Urzędu Gminy. 
 
Ad.3 - przyjęcie protokołów z: 

a) XXX sesji Rady Gminy Pokój odbytej w dniu 25.05.2009 r. 
 Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do protokołu z XXX sesji Rady Gminy Pokój, 
ze względu na ich brak zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu. 
 
Głosowanie: 
  Za   - 13 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 

b) XXXI sesji Rady Gminy Pokój odbytej w dniu 01.06.2009 r. 
 Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do protokołu z XXXI sesji Rady Gminy Pokój, 
ze względu na ich brak zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu.  
 
Głosowanie: 
  Za   - 13 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 

c) XXXII sesji Rady Gminy Pokój odbytej w dniu 13.06.2009 r. 
 Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do protokołu z XXXII 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, nie wniesiono do niego 
Ŝadnych uwag.  
 
Na salę narad wszedł Pan H.Kołodziej,  Wiceprzewodniczący Rady, powiększając skład Rady 
Gminy do 14 osób. 
 
Ad.5 - informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach  
 bieŜących 
 Przewodniczący Rady przedstawił informacje na temat: 

� Udziału w uroczystościach z okazji 700-lecia istnienia Domaradza i Fałkowic,  
� VI Festiwalu Muzyki Zabytkowych Parków i Ogrodów im. Carla Marii von Webera, 
� Wizyty delegacji z partnerskiej Gminy z Hochspeyer z Niemiec,  
� Spotkania z Marszałek Województwa, Panią T.Karol, w dniu 15.06.2009 r. w sprawie 

funkcjonowania Szpitala w Pokoju,  
� Spotkania roboczego radnych w dniu 23.06.2009 r. nt spraw bieŜących. 
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 W dalszej kolejności Przewodniczący Rady przedstawił pisma, które wpłynęły do 
biura Rady Gminy: 

o podziękowanie Pana W.Runga, Burmistrza Gminy Hochspeyer, za wyróŜnienie go 
tytułem „Honorowy Obywatel Gminy Pokój”, stanowiące załącznik nr 2 do protokołu, 

o  materiał Związku Gmin Śląska Opolskiego zawierający propozycje zapisów w 
statutach gmin, stanowiący załącznik nr 3 do protokołu, 

o pismo Związku Gmin Śląska Opolskiego  dotyczące podejmowania uchwał przez 
Rady Gmin w sprawie pilnej potrzeby nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela, 
stanowiące załącznik nr 4 do protokołu.  

   
Informacja Przewodniczących Komisji o sprawach bieŜących 
 

 Pani R.Stefan, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, poinformowała o posiedzeniu 
Komisji w dniu 18.06.2009 r., podczas którego dokonano analizy przeprowadzonych przez 
Urząd Gminy przetargów na prace i usługi realizowane w 2009 roku. 
 Pani D.Gryl, Przewodnicząca Komisji BudŜetowej, poinformowała o posiedzeniu 
Komisji w dniu 22.06.2009 r. podczas którego zaopiniowano aktualne zmiany wprowadzone 
do budŜetu gminy oraz dokonano analizy wydatków na dowoŜenie uczniów do szkół,  
przeanalizowano takŜe postępowanie przetargowe na udzielenie tego zadania. 
 
Ad.6 - sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady oraz działalności między sesjami 
 Wójt Gminy przedstawiła sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Pokój 
podjętych na sesji w dniu 01.06.2009 r., stanowiące załącznik nr 5 do protokołu.  
 W dalszej kolejności Wójt Gminy przedstawiła informacje na temat: 

� zebrania wiejskiego w Zawiści w dniu 08.06.2009 r., 
� spotkania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego na temat 

moŜliwości przystąpienia gmin do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka 
„Opolszczyzna”, 

� spotkania z Marszałek Województwa Opolskiego, Panią T.Karol nt funkcjonowania 
Szpitala w Pokoju i zamierzeń Zarządu Województwa wobec tej jednostki,  

� udziału w walnym zebraniu członków Banku Spółdzielczego w Pokoju,  
� wizyty delegacji z partnerskiej gminy Hochspeyer z Niemiec,  
� VI Festiwalu Zabytkowych Parków i Ogrodów im.Carla Marii von Webera,  
� uroczystości zorganizowanej z okazji 700-lecia istnienia Domaradza i Fałkowic oraz 

kosztów przygotowania tej imprezy, 
� rozstrzygniętego przetargu na przebudowę pomieszczeń w Szkole Podstawowej w 

Domaradzu,  
� ogłoszonych przetargów na: 
 - budowę kompleksu sportowego w ramach projektu „Orlik 2012”, 
 - termomodernizację i wymianę drzwi oraz okien w Gminnym Ośrodku Kultury w 
    Pokoju,  
 - dowozy dzieci do szkół,  
 - remont dróg gminnych, 
� zagroŜenia powodziowego na terenie gminy, 
� ilości osób zatrudnionych w ramach prac publicznych,  
� remontu dróg gminnych. 
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Ad.7 - podsumowanie pracy placówek oświatowych z terenu Gminy Pokój za rok    
 szkolny 2008/2009 
 Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, Ŝe informacje będące podsumowaniem 
pracy placówek oświatowych zostały przekazane radnym wraz z materiałami na sesję.  
 Informacja Szkoły Podstawowej w Domaradzu stanowi załącznik nr 6 do protokołu, 
Szkoły Podstawowej w Pokoju stanowi załącznik nr 7 do protokołu, Zespołu Szkół 
Gimnazjalnych w Pokoju stanowi załącznik nr 8 do protokołu, Publicznego Przedszkola w 
Pokoju stanowi załącznik nr 9 do protokołu.  
 Pan H.Łapszyński, Dyrektor Zespołu Szkół Gimnazjalnych, poinformował o sukcesie 
szkoły, polegającym na zajęciu II miejsca w Wojewódzkich Igrzyskach Szkół Gimnazjalnych.  
 Pani E.Gosławska, Wicedyrektor Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Pokoju, dokonała 
podsumowania wyników egzaminu gimnazjalnego, porównała takŜe wyniki uzyskane przez 
uczniów Gimnazjum dla Dorosłych w Dąbrówce Dolnej i w Namysłowie.  
 Pani Z.Letka zwróciła uwagę na błąd, jaki wkradł się w wynikach sprawdzianów w 
kl.VI i podała prawidłowe wartości.  
 Pani J.Ziółek, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Domaradzu, w imieniu dyrektorów 
szkół i przedszkola wręczyła Wójtowi Gminy podziękowanie za dotychczasową współpracę.  
 Przewodniczący Rady podziękował dyrektorom placówek oświatowych za pracę w 
roku szkolnym 2008/2009. 
 
Ad.8 - informacja nt. działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju 
 Przewodniczący Rady powiedział, Ŝe sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Pokoju, stanowiące załącznik nr 10 do protokołu, zostało przekazane 
radnym wraz z materiałami na sesję.  
 Pani E.Ziemniak, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju, 
omówiła pracę socjalną pracowników GOPS.  
 
Ad.9 - interpelacje i zapytania radnych 
 Radna E.Pawłowska poruszyła sprawę rosnącej lipy obok posesji państwa Scianów w 
Domaradzu. Powiedziała, Ŝe mimo wielokrotnych próśb  kierowanych do Wydziału Dróg 
Powiatowych nie przycięto gałęzi stwarzających zagroŜenie. Później powiedziała o działce 
przy przystanku autobusowym stanowiącej własność Państwa Scianów, która często jest 
zaśmiecana przez osoby podróŜujące autobusem i zapytała o moŜliwość obniŜenia im podatku 
ze względu na konieczność porządkowania tego placu. Później zaproponowała, aby 
przygotować podziękowania dla mieszkańców Domaradza - Panów J.Marczaka, J.Łuczaka 
oraz Z.Ziemniaka, którzy byli zaangaŜowani w uporządkowanie terenu przy kaplicy w 
Domaradzu.  
 Radna W.Piętka zapytała o moŜliwość przekazania folderu, wydanego przez Urząd 
Gminy z okazji 700-lecia istnienia Domaradza i Fałkowic, nauczycielom oraz osobom, które 
były zaangaŜowane w przygotowanie tej uroczystości. Później zapytała o termin wydania 
kolejnego numeru gazetki przez Urząd Gminy i zapytała o powód, dla którego  nie są  
publikowane wszystkie materiały przekazywane przez szkoły.  
 Radny J.Kos odniósł się do naprawy dróg powiatowych i stwierdził, Ŝe prace te 
zostały wykonane niedbale. Zwrócił takŜe uwagę na łąki w Domaradzkiej Kuźni regularnie 
zalewane przy występowaniu obfitych opadów deszczu i zapytał o moŜliwość wykonania w 
tym miejscu zbiornika na wodę.  
 Radna R.Stefan zgłosiła zastrzeŜenia do funkcjonowania Wydziału Dróg 
Powiatowych Starostwa Powiatowego w Namysłowie.   
 Radny Z.Olejnik powiedział o ubytkach w drogach w Zieleńcu, później zwrócił uwagę 
na problemy mieszkańców Zieleńca mieszkających przy drodze wojewódzkiej z 
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podtopieniami piwnic. Zwrócił takŜe uwagę na wyrwy stwarzające zagroŜenie w drodze 
łączącej wsie śabiniec i Zieleniec.  
 Radny J.Balij zaproponował przygotowanie podziękowania dla Pani A.Łukaszczyk za 
pracę włoŜoną w przygotowanie prac plastycznych z okazji obchodów 700-lecia istnienia 
Domaradza i Fałkowic.  
 Radny M.Kruczek nawiązał do obfitych opadów deszczu i zwrócił uwagę na 
konieczność udroŜnienia przepustów. Później poprosił o pomoc w zakupieniu perkusji dla 
zespołu „Amasz”, działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Pokoju.  
 Przewodniczący Rady zwrócił się z prośbą do Pana A.Pachulskiego, sołtysa sołectwa 
Domaradz, o przygotowanie listy osób, dla których naleŜy przygotować podziękowania.  
 Wójt Gminy zauwaŜyła, Ŝe Pani A.Łukaszczyk jest plastykiem, a przygotowane prace 
wykonała w ramach obowiązków słuŜbowych. Stwierdziła równieŜ, Ŝe w organizację                  
700-lecia istnienia Fałkowic i Domaradza zaangaŜowanych było wiele osób i najlepiej będzie, 
gdy podziękowania będą wręczane przy róŜnych okazjach.  
 
Ad.10 - podjęcie uchwał w sprawach: 

a) wyraŜenia opinii nt projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie 
likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 
Miejskiego w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Lipa 2 

 Treść projektu uchwały przedstawiła Pani Z.Cioma, Sekretarz Gminy, następnie 
Przewodniczący Rady zarządził nad nim głosowanie.  
 
Głosowanie: 
  Za   - 14 osób 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się  - 0 
 
 Uchwała nr XXXIII/ 248/2009 stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 
b) określenia zasad udzielania i rozmiaru zniŜek tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora, 
wicedyrektora szkoły, zespołu albo przedszkola i przyznawania zwolnień z 
obowiązku realizacji zajęć takim osobom oraz ustalenia obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć dla logopedy, psychologa i doradcy zawodowego 

 Treść projektu uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy. 
 Pani Z.Letka, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pokoju, zapytała o zapis Karty 
Nauczyciela dotyczący przedmiotowej uchwały, później zwróciła się z wnioskiem do Rady 
Gminy o obniŜenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin uzasadniając to 
nadmiarem obowiązków słuŜbowych.  
 Pan H.Łapszyński zaproponował przesunięcie terminu podjęcia uchwały do 
01.09.2009 r.  
 Sekretarz Gminy powiedziała o zapisie w Karcie Nauczyciela, który określa 
kompetencje Rady Gminy do podjęcia tej uchwały.  
 Wójt Gminy odniosła się do obowiązującej obecnie uchwały Zarządu Gminy z 1999 r. 
w sprawie zniŜek wymiaru godzin  i zauwaŜyła, Ŝe dla dyrektorów szkół przygotowany 
projekt uchwały nie wprowadza Ŝadnych zmian. Później powiedziała, Ŝe uchwała wchodzi w 
Ŝycie z dniem 01.09.2009 r. i zaproponowała jej podjęcie w przedstawionej radnym formie.  
 Radny M.Kruczek poddał pod rozwagę moŜliwość wstrzymania się z podjęciem tej 
uchwały do sierpnia.  
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 Sekretarz Gminy wyjaśniła, iŜ Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa 
Opolskiego nie zdąŜy opublikować tej uchwały, jeŜeli zostanie ona podjęta dopiero w 
sierpniu.  
 Radny M.Kruczek zapytał o moŜliwość wprowadzenia zmian do uchwały we 
wrześniu.  
 Wójt Gminy zaproponowała spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych w 
sprawie ustalenia zniŜek obowiązkowego wymiaru godzin i powiedziała, Ŝe moŜna wrócić do 
tego tematu w terminie późniejszym. Jeszcze raz zauwaŜyła, Ŝe przygotowany projekt 
uchwały nie wprowadza rewolucyjnych zmian w stosunku do obowiązującego obecnie 
zarządzenia.  
 Pan H.Pyka, radca prawny, opowiedział się równieŜ za podjęciem uchwały i zauwaŜył, 
Ŝe moŜna dokonać zmian w jej zapisie, po uzgodnieniu z przedstawicielami placówek 
oświatowych, na sesji we wrześniu, bądź październiku.  
 Wójt Gminy zaproponowała, aby sprawą tą zajęła się Komisja BudŜetowa wraz z 
dyrektorami szkół.  
 Po krótkiej dyskusji radni przychylili się do propozycji radcy prawnego, później 
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały.  
 
Głosowanie: 
  Za   - 14 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 
 Uchwała nr XXXIII/249/2009 stanowi załącznik nr 12 do protokołu.  
 

c) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 
Zieleniec 

 Treść projektu uchwały przedstawiła Pani J.Ptaszek, Zastępca Wójta, później 
Przewodniczący Rady zarządził nad nim głosowanie.  
 
Głosowanie: 
  Za   - 14 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 
 Uchwała nr XXXIII/250/2009 stanowi załącznik nr 13 do protokołu.  
 

d) zaliczenia dróg (ulic) do kategorii dróg gminnych 
 Treść projektu uchwały przedstawiła Zastępca Wójta i zawnioskowała o wykreślenie 
w § 3  przedstawionego projektu uchwały zapisu „z mocą obowiązującą od 01.01.2010 r.”. 
Wyjaśniła, Ŝe zmiana ta umoŜliwi występowanie po środki na remont dróg w Pokoju jeszcze 
w 2009 r.  
 Później Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały wraz ze 
zmianą zaproponowana przez Zastępcę Wójta. 
 
Głosowanie: 
  Za   - 14 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
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Uchwała nr XXXIII/251/2009 stanowi załącznik nr 14 do protokołu.  
 

e) przystąpienia Gminy Pokój do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka 
„Opolszczyzna” 

 Treść projektu uchwały przedstawiła Zastępca Wójta. 
 Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe uchwała nie rodzi skutków finansowych i 
zarządził głosowanie nad projektem uchwały.  
 
Głosowanie: 
  Za   - 14 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 
 Uchwała nr XXXIII/252/2009 stanowi załącznik nr 15 do protokołu.  
 

f) zgody na wyodrębnienie w budŜecie gminy środków stanowiących fundusz 
sołecki 

 Treść projektu uchwały przedstawiła Wójt Gminy, natomiast Pan M.Maryjowski, 
Skarbnik Gminy, omówił procedurę wydawania i ewidencjonowania środków przyznanych w 
ramach funduszu sołeckiego.  
 Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu w tej sprawie sołtysów obecnych na 
sesji.  
 Pani J.Sowa wyraziła negatywną opinię w sprawie moŜliwości wyodrębnienia w 
budŜecie gminy środków na fundusz sołecki.  
 W dalszej kolejności Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem 
uchwały.  
 
Głosowanie: 
  Za   - 14 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
  
 Uchwała nr XXXIII/253/2009 stanowi załącznik nr 16 do protokołu.  
 

g) zmiany budŜetu gminy na 2009 rok 
 Pani D.Gryl, Przewodnicząca Komisji BudŜetowej, przedstawiła pozytywną opinię 
Komisji na temat zmian wprowadzonych do budŜetu gminy na 2009 rok, następnie 
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały.  
 
Głosowanie: 
  Za   - 14 głosów 
  Przeciw  - 0 
  Wstrzymujących się - 0 
 
 Uchwała nr XXXIII/254/2009 stanowi załącznik nr 17 do protokołu.  
 
Ad.11 - zapytania i wnioski mieszkańców 
 Pan A.Pachulski, sołtys sołectwa Domaradz oraz Pan J.Pasionek, sołtys sołectwa 
Fałkowice podziękowali  Wójtowi za zorganizowanie imprezy z okazji 700-lecia istnienia 
Domaradza i Fałkowic.  
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 Pani J.Ziółek, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Domaradzu, zapytała, czy wykonawca 
ma zagospodarować gruz powstały przy remoncie szkoły,  czy teŜ  ustalono miejsce jego 
przeznaczenia.  Później zgłosiła zapotrzebowanie na ziemię w celu wyrównania płyty placu 
zabaw wykonanego obok szkoły. 
 Pan S.Grądman, mieszkaniec Pokoju, powiedział o potrzebie posprzątania ścieŜki 
przebiegającej obok jego domu oraz poprosił o interwencję w sprawie wody spływającej na 
jego posesję z zabudowań po byłym Kółku Rolniczym w Pokoju.  
 Pani B.Leszczyńska, sołtys sołectwa Dąbrówka Dolna, zgłosiła potrzebę usunięcia 
ubytku przy przystanku autobusowym w Dąbrówce Dolnej.  
 Pan Z.Wójcik, sołtys sołectwa Pokój, stwierdził, Ŝe podtopienia w Pokoju były 
wynikiem zaniedbania prac przy czyszczeniu rowów. Później zgłosił potrzebę pomalowania 
ławek przy ul.Kościelnej oraz przy Ośrodku Zdrowia w Pokoju. Następnie powiedział o 
odpadach segregowanych, które nie są odbierane spod posesji Pani Bihuń w Pokoju.                        
W dalszej kolejności wyraził negatywne zdanie o funduszu sołeckim oraz nawiązał do 
spotkania z Panią T.Karol, Marszałek Województwa, które równieŜ nie przyniosło 
zadawalających efektów w sprawie Szpitala w Pokoju. 
 Wójt odnosząc się do wcześniej  zadanych pytań powiedziała, Ŝe: 

� zostanie ponownie wystosowany wniosek do Starostwa Powiatowego w Namysłowie 
w sprawie lipy rosnącej obok posesji Państwa Scianów  w Domaradzu, 

� ze względu na skomplikowaną procedurę umarzania podatków wygodniejszym 
rozwiązaniem byłoby zapłacenie za sprzątanie placu, o którym powiedziała radna 
E.Pawłowska, przy okazji przypomniała o planowanym przeniesieniu zatoczki 
autobusowej obok placu zabaw w Domaradzu,  

� podziękowania dla osób, które angaŜowały się w przygotowanie obchodów 700-lecia 
istnienia Domaradza i Fałkowic, zostaną przygotowane po dostarczeniu do Urzędu 
stosownej listy,  

� firma „Budim” będzie ponownie naprawiać drogi na terenie gminy, w tym takŜe w 
Fałkowicach,  

� łąki w Domaradzkiej Kuźni, notorycznie zalewane przez wodę, stanowią własność 
prywatną, 

� patchrowanie dróg gminnych zostanie zakończone do 24.07.2009 r., 
� zleci pracownikom sprawdzenie stanu wody przy drodze wojewódzkiej w Zieleńcu,  
� wyrwy na drodze Zieleniec-śabiniec zostaną zabezpieczone,  
� przepusty są czyszczone przez pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w 

ramach robót publicznych, poprosiła radnego M.Kruczka o wskazanie miejsc, w 
których naleŜy udroŜnić przepusty,  

� w tym roku perkusja na pewno nie zostanie zakupiona, zapewniła, Ŝe będzie o tym 
pamiętać w przyszłym roku,  

� gruz ze Szkoły Podstawowej w Domaradzu będzie wywoŜony na drogę w Kozubach 
prowadzącą do posesji Państwa Kalis i Klimas, 

� przyjęła do zrealizowania wniosek Pana S.Grądmana w sprawie posprzątania ścieŜki, 
� przygotuje Panu Z.Wójcikowi wykaz rowów, jakie w ostatnim czasie były czyszczone 

w Pokoju, zauwaŜyła takŜe, Ŝe rów przy ul.śeromskiego i ul.Wolności w Pokoju 
naleŜy odtworzyć,  

� ławki przy ul.Kościelnej i ul.Namysłowskiej w Pokoju zostaną pomalowane, 
� kolejne spotkania w sprawie Szpitala w Pokoju nie przyniosą Ŝadnych korzystnych 

rozstrzygnięć, dodała, Ŝe sprawa priorytetową jest zapewnienie opieki lekarskiej dla 
mieszkańców gminy po godz.1800, 
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 Zastępca Wójta w uzupełnieniu wypowiedzi Wójta powiedziała, Ŝe: 
� Dyrektor Szpitala miał udostępnić działkę na parking, natomiast Zarząd Dróg 
 Wojewódzkich miał utwardzić ten teren,   
� Sprawa ubytku  przy przystanku autobusowym w Dąbrówce Dolnej została juŜ 
 zlecona,  
� Folder wydany przez Urząd Gminy przeznaczony jest do sprzedaŜy oraz Ŝe kolejny 
 numer gazetki zostanie wydany w pierwszej dekadzie lipca, informacja o materiałach, 
 które nie będą publikowane będzie przekazywana do szkół.  

 
Ad.12 - wolne wnioski i oświadczenia radnych 
 Radny J.Balij zwrócił uwagę na konieczność zadbania o droŜność studzienek 
kanalizacyjnych przy ul.1-go Maja w Pokoju, zapytał takŜe o planowany termin przycięcia 
koron drzew rosnących przy drodze na odcinku od Gminnego Ośrodka Kultury w Pokoju do 
sklepu „Lewiatan”. 
 Wójt odpowiedziała, Ŝe prace te zostaną wykonane najprawdopodobniej w I kwartale 
2010 r. 

  
Ad.13 – zakończenie sesji 
 Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady o godz.1430 zamknął 
XXXIII sesję Rady Gminy Pokój. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała: 
 
ElŜbieta Kuklok ………………….. 


