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Protokół nr XLIII/10
z XLIII sesji Rady Gminy Pokój
odbytej w dniu 28 czerwca 2010 r.
Obecni na posiedzeniu: J.Balij, D.Gryl, J. Jakubik, E.Kania, J.Kos, M.Kruczek, Z.Olejnik,
J.Paluch, E.Pawłowska, W.Piętka, R.Stefan, K.Walek zgodnie z listą obecności, stanowiącą
załącznik nr 1 do protokołu.
Nieobecni usprawiedliwieni: H.Kołodziej, A.Szeląg.
Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Pan Jacek Gosławski
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji
2. Stwierdzenie prawomocności obrad
3. Przyjęcie protokołów z:
a.
XLI sesji Rady Gminy Pokój
b. XLII sesji Rady Gminy Pokój
4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
5. Informacja Prezesa spółki „Ekowod” na temat jej funkcjonowania
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. przyjęcia do realizacji projektu „Aktywne Pokojanki” w ramach priorytetu
VII, działania 7.1 Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji przez
Ośrodki Pomocy Społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
b. zaciągnięcia poŜyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na
wyprzedzające finansowania operacji pn. "Budowa i wyposaŜenie świetlicy
wiejskiej w Zieleńcu
c. zmiany budŜetu gminy na 2010 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.1400 Przewodniczący Rady Gminy, Pan
Jacek Gosławski.
Stwierdził, Ŝe w obradach bierze udział 12 radnych, co stanowi quorum niezbędne do
podejmowania prawomocnych uchwał.
Następnie przywitał Pana A.Masiowskiego, Prezesa spółki Ekowod, Panią B.Zając,
Wójta Gminy, radnych, sołtysów, dyrektorów placówek oświatowych, mieszkańców oraz
pracowników Urzędu Gminy.
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Ad.3 - Przyjęcie protokołów z:
a. XLI sesji Rady Gminy Pokój
Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do protokołu z XLI sesji Rady Gminy Pokój,
ze względu na ich brak zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu.
Głosowanie:
Za
- 11 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 1

b. XLII sesji Rady Gminy Pokój
Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do protokołu z XLII sesji Rady Gminy Pokój,
ze względu na ich brak zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu.
Głosowanie:
Za
- 11 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 1
Ad.4 - przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił ustalony porządek obrad.
Na salę narad weszła radna W.Piętka powiększając skład Rady Gminy do 13 osób.
Wójt Gminy zawnioskowała o wprowadzenie do porządku obrad pkt.8a „Zajęcie
stanowiska przez Radę Gminy Pokój w sprawie funkcjonowania Zespołu Szpitali
Pulmonologiczno-Reumatologicznych w Kup” oraz pkt. 9d „Podjęcie uchwały w sprawie
zmiany uchwały nr XXXVII/271/2010 Rady Gminy Pokój z dnia 29 grudnia 2009 r. w
sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Pokój z organizacjami pozarządowymi na rok
2010”.
Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad zaproponowanymi
zmianami w porządku obrad.
Głosowanie:
Za
- 13 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
W związku z wprowadzonymi zmianami porządek obrad XLIII sesji Rady Gminy
Pokój przedstawiał się w sposób następujący:
1. Otwarcie sesji
2. Stwierdzenie prawomocności obrad
3. Przyjęcie protokołów z:
a. XLI sesji Rady Gminy Pokój
b. XLII sesji Rady Gminy Pokój
4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
5. Informacja Prezesa spółki „Ekowod” na temat jej funkcjonowania
6. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach
bieŜących
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7. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady oraz działalności między sesjami
8. Interpelacje i zapytania radnych
8a. Zajęcie stanowiska przez Radę Gminy Pokój w sprawie funkcjonowania Zespołu
Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych w Kup
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. przyjęcia do realizacji projektu „Aktywne Pokojanki” w ramach
priorytetu VII, działania 7.1 Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej
Integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego
b. zaciągnięcia poŜyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na
wyprzedzające finansowania operacji pn. "Budowa i wyposaŜenie
świetlicy wiejskiej w Zieleńcu
c. zmiany budŜetu gminy na 2010 rok
d. zmiany uchwały nr XXXVII/271/2010 Rady Gminy Pokój z dnia 29
grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy
Pokój z organizacjami pozarządowymi na rok 2010
10. Zapytania i wnioski mieszkańców
11. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
12. Zakończenie sesji
Ad.5 - informacja Prezesa spółki „Ekowod” na temat jej funkcjonowania
Pan A.Masiowski, Prezes spółki „Ekowod”, omówił sprawozdanie z działalności
spółki stanowiące załącznik nr 2 do protokołu.
Radni M.Kruczek i W.Piętka zwrócili uwagę na potrzebę przeprowadzenia remontu
hydrantów na terenie gminy, stwierdzili, Ŝe przy przejmowaniu sieci wodociągowej przez
spółkę „Ekowod” nie zastrzegano przejęcia jej bez hydrantów.
Pan A.Masiowski poinformował o piśmie skierowanym do Urzędu Gminy Pokój w
sprawie hydrantów i poinformował, Ŝe utrzymanie hydrantów w odpowiednim stanie
technicznym naleŜy do obowiązków Gminy. Dodał takŜe, Ŝe przejęcie sieci wodociągowej nie
zostało poprzedzone inwentaryzacją, dlatego teŜ, szczególnie w przypadku awarii,
nieoceniona jest wiedza pracowników.
Wójt Gminy poprosiła Pana H.Pykę, radcę prawnego, o zajęcie stanowiska w tym
sporze.
Radca prawny odnosząc się do uchwały nr XXVI/177/2009 Rady Gminy Pokój w
sprawie przystąpienia Gminy Pokój do Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych
"Ekowod" spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Namysłowie, wniesienia aportów na
podwyŜszony kapitał zakładowy oraz objęcia za nie udziałów zauwaŜył, iŜ w załączniku do
tej uchwały mówi się o przejęciu sieci wodociągowej i stanął na stanowisku, Ŝe hydranty
równieŜ naleŜą do sieci wodociągowej.
Pan A.Masiowski nie zgodził się z tą wypowiedzią i podkreślił, Ŝe dostarczanie wody
naleŜy do obowiązków „Ekowodu”, natomiast za sprawność hydrantów odpowiada Gmina.
Wójt Gminy wyjaśniła, Ŝe nie uchyla się od zlecenia naprawy hydrantów, ale nie
chciałaby płacić za coś, co nie naleŜy do obowiązków Gminy.
Radna E.Pawłowska poinformowała, iŜ odpady segregowane odbierano przy okazji
opróŜniania kubłów 2 razy w miesiącu, mimo iŜ selektywna zbiórka odpadów, zgodnie z
harmonogramem, powinna odbywać się 1 w miesiącu. ZauwaŜyła jednak, Ŝe od pewnego
czasu odpady segregowane są odbierane tylko raz w miesiącu.
Pan A.Masiowski wyjaśnił, Ŝe sytuacja ta była spowodowana awarią samochodu.
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Radny Z.Olejnik, odniósł się do odczytu liczników za wodę, stwierdził, Ŝe odczyty są
dokonywane co dwa miesiące i zapytał, czy dla osób, dla których opłata za wodę stanowi
znaczny wydatek, istniałaby moŜliwość regulowania naleŜności raz w miesiącu.
Pan A.Masiowski poinformował, iŜ osoby zainteresowane odczytywaniem wody raz w
miesiącu powinny złoŜyć stosowny wniosek w Biurze Obsługi Klienta.
Pan W.Kociencki powiedział o problemach z czystością wody w Zawiści i
zaprezentował Panu A.Masiowskiemu przyniesioną ze sobą wodę o brązowym zabarwieniu.
Pan Z.Wójcik, sołtys sołectwa Pokój, takŜe powiedział o problemach z czystością
wody w Pokoju, następnie zapytał o powody dla których zrezygnowano z podłączenia Gminy
Pokój do wodociągu w Gminie Świerczów.
Pan A.Masiowski poinformował, Ŝe sieć wodociągowa w Gminie Pokój wyróŜnia się
duŜą awaryjnością i wyjaśnił, Ŝe po kaŜdej awarii sieć musi zostać przepłukana. Poprosił o
zgłaszanie do „Ekowodu” wszelkich awarii i zapewnił, Ŝe wszystkie zgłoszenia są
realizowane. Przypomniał o koncepcji podłączenia Gminy Pokój do Stacji Uzdatniania Wody
w Świerczowie, z której zrezygnowano ze względu na zbyt wysokie koszty. Uznał za
bezpieczniejsze dla Gminy posiadanie własnego ujęcia wody.
Pan Z.Wójcik powiedział o poprzednim Wójcie, który twierdził, Ŝe Gmina Świerczów
Ŝądała 1 mln zł za przyłączenie Gminy Pokój do ich wodociągu.
Pan A.Masiowski zapewnił, Ŝe nikt nie Ŝądał od spółki pieniędzy za przyłączenie do
wodociągu, odniósł ponadto wraŜenie, Ŝe plany związane z uruchomieniem Stacji
Uzdatniania Wody w Siedlicach są negatywnie odbierane.
Przewodniczący Rady powiedział o dokonanej analizie wody z Siedlic i zapewnił, Ŝe
jej parametry są zadawalające. Opowiedział się takŜe za posiadaniem własnego ujęcia wody.
Wójt Gminy podziękowała Panu A.Masiowskiemu za udział w spotkaniu w
Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu poświęconemu moŜliwości
pozyskania środków na remont Oczyszczalni Ścieków w Pokoju, zauwaŜyła równieŜ, Ŝe
Gmina nie byłaby w stanie poradzić sobie z awariami sieci wodociągowej.
Pan A.Masiowski powiedział o dobrze układającej się współpracy z Wójtem Gminy,
stwierdził, ze naleŜy dąŜyć do tego aby było coraz lepiej, zaproponował takŜe spotkanie
Wójtowi w sprawie spornych hydrantów.
Przewodniczący Rady nawiązał do wywozu odpadów segregowanych i zapytał o
moŜliwość zapewnienia worków jednorazowych do segregacji.
Pan A.Pachulski, sołtys sołectwa Domaradz, stwierdził, Ŝe do tej pory nie miał
problemów z wymianą zuŜytych worków.
Przewodniczący Rady zaproponował, aby umoŜliwić mieszkańcom zakup 12 worków,
tak, aby w kaŜdym miesiącu moŜna było skorzystać z nowych worków.
Pan A.Masiowski zapewnił, Ŝe rozwaŜy tę propozycję.
Przewodniczący Rady podziękował Panu A.Masiowskiemu za udział w sesji i
zarządził przerwę w obradach.
Po przerwie.
Ad.6 - informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach
bieŜących
Przewodniczący Rady przedstawił informacje na temat:
o Festiwalu Muzyki Webera, przy okazji złoŜył na ręce Wójta Gminy podziękowania za
przygotowanie tej imprezy,
o Uroczystości z okazji 700-lecia istnienia Krogulnej i Zieleńca, Przewodniczący Rady
podziękował Pani D.Gryl, sołtysowi sołectwa Krogulna, Pani M.Sowa, sołtysowi
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sołectwa Zieleniec, Panu E.Kani i Z.Olejnikowi, radnym z Zieleńca, za
zaangaŜowanie się w przygotowanie tej uroczystości,
o Zajęcia I miejsca przez Zespół Szkół Gimnazjalnych w Pokoju oraz Szkołę
Podstawową w Pokoju we współzawodnictwie sportowym szkół wiejskich,
Przewodniczący Rady poprosił o przekazanie podziękowań nauczycielom
wychowania fizycznego.
Później Przewodniczący Rady przedstawił pisma, które wpłynęły do Rady Gminy:
 Wniosek Pana P.Nowaka o stwierdzenie niewaŜności części decyzji nr SG VII
7635-2/1/10 z dnia 20.04.2010 r. w sprawie wycinki drzew oraz Ŝądania
odszkodowania za szkody wynikłe wskutek realizacji w/w decyzji, stanowiący
załącznik nr 3 do protokołu,
 Pismo Wojewody Opolskiego dotyczące podania informacji o terminie
przekazania Radzie Gminy Pokój wniosku przez spółkę Ekowod o
zatwierdzenie taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków, stanowiące załącznik nr 4 do protokołu.
Informacja Przewodniczących Komisji na temat spraw bieŜących
Pani D.Gryl, Przewodnicząca Komisji BudŜetowej, poinformowała o posiedzeniu
Komisji w dniu 23.06.2010 r. podczas którego dokonano analizy wydatków na drogi gminne
w 2009 r. i 2010 r. oraz przeanalizowano postępowania przetargowe w tym zakresie.
Pan M.Kruczek, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, poinformował o posiedzeniach
Komisji w dniach:
1. 17.06.2010 r. dotyczące kontroli stanu dróg gminnych w terenie,
2. 22.06.2010 r. podczas którego dokonano kontroli działalności Gminnego Ośrodka
Kultury, Sportu i Rekreacji,
3. 23.06.2010 r. w trakcie którego omówiono stan dróg gminnych z Panem A.Pawlickim
odpowiedzialnym w Urzędzie Gminy Pokój za drogi.
Ad.7 - sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady oraz działalności między sesjami
Wójt Gminy na wstępie przedstawiła informację o realizacji uchwał Rady Gminy
Pokój podjętych na sesji w dniu 28.05.2010 r., stanowiącą załącznik nr 5 do protokołu,
następnie poinformowała o:
o Remontach dróg gminnych,
o Wykaszaniu poboczy dróg gminnych,
o Planowanego rozpoczęcia budowy kanalizacji przy ul.Brzeskiej w Pokoju,
o Rozpoczętych pracach przy rozbudowie świetlicy wiejskiej w Domaradzu i budowie
świetlicy wiejskiej w Zieleńcu,
o Trwających pracach na drodze Domaradz-ParyŜ,
o Przetargu na adaptację lokali socjalnych w Lubnowie,
o Rozpoczętych pracach przy usuwaniu ubytków na drogach powiatowych,
o Przesunięciu terminu oceny wniosków o zwrot części kosztów poniesionych na
termomodernizację,
o Szacowaniu szkód powstałych w uprawach rolnych w wyniku powodzi,
o Zasiłkach wypłaconych mieszkańcom poszkodowanym w czasie powodzi,
o Darach dla powodzian otrzymanych z trzech sołectw: Sierakowa, Szczodrowa i
Ponina z województwa wielkopolskiego, wśród których znalazły się produkty
Ŝywnościowe, artykuły chemiczne, zboŜe oraz odzieŜ i tekstylia,

6
o Odkomarzania na terenie gminy,
o Udziale w posiedzeniu Związku Gmin Śląska Opolskiego podczas którego zwrócono
uwagę na nowe obowiązki dla gmin wynikające ze zmiany ustawy o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie,
o Odwołaniu Pana P.Nowaka od decyzji Wójta Gminy w sprawie o stwierdzenie
niewaŜności części decyzji nr SG VII 7635-2/1/10 z dnia 20.04.2010 r. w sprawie
wycinki drzew oraz Ŝądania odszkodowania za szkody wynikłe wskutek realizacji
w/w decyzji, który twierdzi, Ŝe drzewo zostało wycięte na terenie stanowiącym jego
własność,
o Planowanym zatrudnieniu 40 osób od 05.07.2010 r. do prac popowodziowych,
o Spotkaniu mającym się odbyć 29.06.2010 r. w sprawie stanu rzek i rowów na terenie
Gminy Pokój, z udziałem m.in. przedstawicieli Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i
Urządzeń Wodnych, Spółki Wodnej, Starostwa Powiatowego, gospodarstw rybackich,
Na zakończenie swojego wystąpienia Wójt Gminy podziękowała wszystkim, którzy byli
zaangaŜowani w organizację uroczystości 700-lecia istnienia Krogulnej i Zieleńca oraz
Festiwalu Muzyki Webera.
Ad.8 - interpelacje i zapytania radnych
Radna E.Pawłowska, zapytała o remont drogi gminnej do wsi Świercowskie, na
odcinku obok posesji Państwa Speda, ponownie poprosiła o interwencję w sprawie drzewa
rosnącego przy ul.Nowy Świat w Pokoju, naprzeciwko posesji Państwa Piechura.
Radna W.Piętka zapytała, czy w trakcie kontroli w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu
i Rekreacji Komisja Rewizyjna zapoznała się z ofertą przygotowaną na okres wakacyjny.
Radny M.Kruczek poinformował, iŜ wskazana przez radną informacja nie została
przedstawiona radnym.
Radna W.Piętka stwierdziła, Ŝe informacja o zajęciach mających się odbyć w GOKSiR
podczas wakacji jest mało precyzyjna, brak jest w niej informacji o godzinach i miejscach
planowanych zajęć, krytycznie odniosła się takŜe do sposobu przeprowadzania remontów
dróg powiatowych przez Starostwo Powiatowe w Namysłowie, poprosiła o wykoszenie trawy
utrudniającej widoczność na skrzyŜowaniu w Jagiennej, powiedziała takŜe o ubytku przy
torach obok byłego tartaku w Pokoju stwarzającym zagroŜenie dla uŜytkowników pojazdów
samochodowych, stwierdziła ponadto, Ŝe odkomarzanie jest przeprowadzane niedokładnie,
dlatego teŜ następnym razem chciałaby przyjrzeć się prowadzonemu odkomarzaniu.
Radna R.Stefan powiedziała o negatywnej odpowiedzi Nadleśnictwa Kluczbork w
sprawie remontu mostu przy ul.Opustowej w Zawiści, uzasadnionej brakiem środków na ten
cel. Zaproponowała w związku z tym aby Nadleśnictwo zapewniło materiał, a prace zostałyby
wykonane przez pracowników Urzędu Gminy.
Radny K.Walek poinformował o potrzebie wycięcia krzewów przy ul.Szkolnej w
Lubnowie oraz uzupełnienia ubytków na ul.Polnej. Przypomniał takŜe o konieczności
pogłębienia rowu w Jagonowie.
Radny J.Kos zapytał o plac zabaw w Fałkowicach.
Radny J.Jakubik stwierdził, Ŝe do sposobu odkomarzania w Pokoju takŜe moŜna mieć
zastrzeŜenia, poinformował równieŜ o rowie przy ul.Podleśnej, który został uszkodzony przez
straŜaków, zwrócił uwagę na budynek naleŜący do Związku Gołębiarskiego w Pokoju, który
docelowo miał być przeznaczony do rozbiórki.
Przewodniczący Rady powiedział o niezadowolonieu mieszkańców Pokoju
wynikającego z braku informacji o przeniesieniu lokalu wyborczego z Gminnego Ośrodka
Kultury, Sportu i Rekreacji do budynku remizy OSP w Pokoju. Poprosił w związku z tym,
aby przed II turą wyborów prezydenckich przygotować odpowiednie ogłoszenia oraz
przekazać stosowną informację za pośrednictwem księdza podczas niedzielnych naboŜeństw.
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Ad. 8a - zajęcie stanowiska przez Radę Gminy Pokój w sprawie funkcjonowania
Zespołu Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych w Kup
Przewodniczący Rady odczytał treść stanowiska Rady Gminy Pokój w sprawie
funkcjonowania Zespołu Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych w Kup.
Wójt Gminy zauwaŜyła, Ŝe reumatologia zawsze była w Pokoju i przypomniała o
zapewnieniach Dyrektora Szpitala o pozostawieniu tego oddziału w placówce w Pokoju.
Powiedziała, Ŝe mimo tych deklaracji podjęto decyzję o połączeniu oddziałów reumatologii
funkcjonujących w obu placówkach. Dodała, Ŝe Szpital w Pokoju nie jest zadłuŜony.
Poinformowała ponadto o planowanym przyjeździe Marszałka Województwa Opolskiego w
tej sprawie.
Pan H.Pyka, radca prawny, zaproponował, aby stanowisko Rady Gminy miało formę
rezolucji, co radni zaakceptowali.
Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad rezolucją w sprawie
funkcjonowania Zespołu Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych w Kup.
Głosowanie:
Za
- 13 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Ad.9 - podjęcie uchwał w sprawach:
a. przyjęcia do realizacji projektu „Aktywne Pokojanki” w ramach
priorytetu VII, działania 7.1 Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej
Integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego
Treść projektu uchwały przedstawiła Pani E.Hylla, kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Pokoju, następnie Przewodniczący Rady zarządził nad nim
głosowanie.
Głosowanie:
Za
- 13 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XLIII/322/2010 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
b. zaciągnięcia poŜyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na
wyprzedzające finansowania operacji pn. "Budowa i wyposaŜenie
świetlicy wiejskiej w Zieleńcu
Treść projektu uchwały przedstawił Pan M.Maryjowski, Skarbnik Gminy, następnie
Przewodniczący Rady zarządził nad nim głosowanie.
Głosowanie:
Za
- 13 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XLIII/323/2010 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
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c. zmiany budŜetu gminy na 2010 rok
Pani D.Gryl, Przewodnicząca Komisji BudŜetowej, przedstawiła pozytywną opinię
Komisji na temat zmian wprowadzonych do budŜetu gminy, dodatkowo Skarbnik Gminy
skomentował zmiany wprowadzone do budŜetu gminy. Następnie Przewodniczący Rady
zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Głosowanie:
Za
- 13 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XLIII/324/2010 stanowi załącznik nr 8do protokołu.
d. zmiany uchwały nr XXXVII/271/2010 Rady Gminy Pokój z dnia 29
grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy
Pokój z organizacjami pozarządowymi na rok 2010
Treść projektu uchwały przedstawiła Pani J.Ptaszek, Zastępca Wójta, następnie
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Głosowanie:
Za
- 13 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XLIII/325/2010 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Przewodniczący Rady poprosił o wyjaśnienie kwestii placu zabaw w Fałkowicach.
Zastępca Wójta wyjaśniła, Ŝe zamierzano złoŜyć wniosek na plac zabaw za
pośrednictwem Parafii Rymsko-Katolickiej w Fałkwoicach, ale ksiądz wycofał się z tego
pomysłu wybierając remont kapliczki ku czci św. Floriana. Zapewniła takŜe, Ŝe sytuacja ta
nie przekreśla moŜliwości stworzenia w Fałkowicach placu zabaw.
Ad.10 - zapytania i wnioski mieszkańców
Pan W.Kociencki, sołtys sołectwa Zawiść, powiedział o drzewach przy wjeździe do
Kopaliny, które pominięto przy prowadzonej wycince drzew przydroŜnych. Powiedział
równieŜ, Ŝe uczestniczył w odkomarzaniu w Zawiści i zapewnił, Ŝe było ono przeprowadzone
w sposób prawidłowy.
Pan Z.Wójcik, zwrócił uwagę na drogę Siedlice-Krogulna, która mimo niedawnego
wykonania jest juŜ zniszczona, poruszył takŜe sprawę Szpitala w Pokoju w którym planuje się
róŜne inwestycje np. budowa basenu, a do tej pory nie wykonano parkingu, zapytał takŜe o
kwotę przewidywanego zwrotu części kosztów poniesionych na termomodernizację, poprosił
takŜe o podanie kosztu zorganizowania imprezy z okazji 700-lecia istnienia Krogulnej i
Zieleńca.
Pani J.Sowa, sołtys sołectwa Zieleniec, powiedziała o obniŜeniu się drogi
wojewódzkiej na wysokości posesji Pana Sosny oraz o zniszczonym przystanku w Zieleńcu.
Podziękowała takŜe Wójtowi Gminy za zorganizowanie uroczystości z okazji 700-lecia
istnienia Krogulnej i Zieleńca.
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Ad.11 - wolne wnioski i oświadczenia radnych
Radna R.Stefan zapytała o termin wykonania placu zabaww Zawiści.
Radny J.Balij poinformował o planowanej budowie parkingu przy Szpitalu w Pokoju
na 42 miejsca, którego wykonanie przewidziano do połowy sierpnia.
Wójt Gminy odnosząc się do wcześniej zadanych pytań powiedziała, Ŝe:
− wykonanie placów zabaw zostało zaplanowane na rok bieŜący,
− w sprawie obniŜenia się drogi wojewódzkiej zostanie przesłany stosowny wniosek do
Zarządu Dróg Wojewódzkich,
− droga łącząca wsie Siedlice i Krogulna jest dobrze wykonana, Wójt Gminy wyjaśniła
przy okazji, Ŝe dofinansowanie moŜna było uzyskać jedynie na drogi łączące wsie,
− wykonanie basenu przy Szpitalu w Pokoju jest na razie koncepcją dyrekcji tej
placówki i nie wiadomo, czy inwestycja ta zostanie zrealizowana,
− parking przy Szpitalu w Pokoju zostanie wykonany do połowy sierpnia,
− zwrot kosztów poniesionych na termomodernizację będzie kształtować się na
poziomie ok.2 mln zł,
− sprawdzi sprawę drzew zgłoszonych do wycinki przez Pana W.Kocienckiego,
− zostały rozwieszone obwieszczenia o numerach i granicach obwodów głosowania oraz
wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, Wójt Gminy zapewniła,
Ŝe przed II turą wyborów informacja o nowym usytuowaniu lokalu wyborczego
zostanie podana przez księdza podczas niedzielnych mszy,
− remonty dróg gminnych zostają przyjęte do realizacji,
− kwestia hydrantów zostanie uzgodniona z Prezesem Ekowodu,
− most na ul.Opustowej w Zawiści naleŜy do oddziału Wojewódzkiego Zarządu
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kluczborku, zapewniła, Ŝe spróbuje wyjaśnić tę
sprawę,
− w zakresie uwag dotyczących dróg powiatowych nie moŜe niczego obiecać,
− odnośnie wakacyjnego planu zajęć przygotowanego przez Gminny Ośrodek Kultury,
Sportu i Rekreacji odpowiedź radnym E.Pawłowskiej i W.Piętce zostanie udzielona na
piśmie,
− odpowiedzi na zapytania dotyczące naprawy drogi gminnej w kierunku
Świercowskiego oraz drzewa przy ul.Nowy Świat w Pokoju zostaną udzielone na
piśmie,
− ogólny koszt obchodów 700-lecia istnienia Krogulnej i Zieleńca wynosił 123 157,59
zł, w tym zespół KOMBII 42 tyś. zł, Pan Z.Wójcik stwierdził, Ŝe w związku z
powodzią, jaka miała miejsce na terenie gminy środki te moŜna było przeznaczyć na
inny cel, Wójt Gminy wyjaśniła, Ŝe zasięgała opinii mieszkańców, którzy
opowiedzieli się za zorganizowaniem tej imprezy,
Pan Z.Wójcik poprosił o podanie wartości darów przekazanych gminie dla powodzian.
Ad.12 – zakończenie sesji
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady o godz.1700 zamknął
XLIII sesję Rady Gminy Pokój.

Protokołowała:
ElŜbieta Kuklok ………………..

