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Protokół nr III/10 

z III sesji Rady Gminy Pokój 

odbytej w dniu 28 grudnia 2010 r. 
 

 

Obecni na posiedzeniu: M.Batoń, D.Gryl, W.Hadyna, J. Jakubik, E.Kania,  M.Kruczek, 

J.Paluch, K.Paluch, K.Piekarska,  W.Piętka, J.Sowa, R.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. Złożenie ślubowania przez radnego W.Hadynę 

3. Stwierdzenie prawomocności obrad 

4. Przyjęcie protokołów z: 

a. I sesji Rady Gminy Pokój 

b. II sesji Rady Gminy Pokój 

5. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady 

6. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach 

bieżących 

7. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady oraz działalności między sesjami 

8. Interpelacje i zapytania radnych 

9. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a. ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Pokój 

b. szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i 

podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów 

prawa miejscowego gminy Pokój w dziedzinach dotyczących działalności 

statutowej tych organizacji 

c. określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

d. zmiany budżetu gminy na 2010 rok 

e. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 

f. uchwalenia budżetu Gminy Pokój na 2011 rok 

10. Zapytania i wnioski mieszkańców 

11. Wolne wnioski i oświadczenia radnych 

12. Zakończenie sesji 

 

Ad.1 – otwarcie sesji 

 Posiedzenie Rady Gminy otworzył o godz.13
00 

Przewodniczący Rady Gminy, Pan 

Jacek Gosławski. Następnie przywitał Pana R.Letkiego, radnego Rady Powiatu 

Namysłowskiego, Wójta, sołtysów, dyrektorów placówek oświatowych, mieszkańców oraz 

pracowników Urzędu Gminy.  
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Ad.2 - złożenie ślubowania przez radnego W.Hadynę 

 Przewodniczący Rady wyjaśnił, że ze względów zdrowotnych radny W.Hadyna nie 

był obecny na I i II sesji Rady Gminy. Następnie poinformował radnego o zasadach złożenia 

ślubowania, później  poprosił wszystkich obecnych na sali narad o powstanie, odczytał rotę 

ślubowania, a radny W.Hadyna złożył ślubowanie wypowiadając formułę „Ślubuję, tak mi 

dopomóż Bóg”. 

 

Ad.3 - stwierdzenie prawomocności obrad 

 Przewodniczący rady stwierdził, że w obradach bierze udział 14 radnych, co stanowi 

quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych decyzji. 

 

Ad.4 - przyjęcie protokołów z: 

a. I sesji Rady Gminy Pokój 

 Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do protokołu z I sesji Rady Gminy Pokój, ze 

względu na ich brak zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu.  

 

Głosowanie: 

  Za   - 14 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

b. II sesji Rady Gminy Pokój 

 Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do protokołu z II sesji Rady Gminy Pokój, ze 

względu na ich brak zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu.  

 

Głosowanie: 

  Za   - 14 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Ad.5 - przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady 

 Przewodniczący Rady przedstawił ustalony porządek obrad. 

 Wójt Gminy zawnioskowała o wprowadzenie w pkt.9  porządku obrad podpunktów: 

- „g” – podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia rezolucji w sprawie likwidacji Urzędu 

Pocztowego w Pokoju, 

- „h” - podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Stowarzyszeniu 

Pokój Organizacji Pożytku Publicznego, 

- „i” – podjecie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Ochotniczej Straży 

Pożarnej z siedzibą w Pokoju, 

- „j” – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Ochotniczej Straży 

Pożarnej z siedzibą w Zawiści, 

- „k” – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Lokalnej Grupie 

Działania Stobrawski Zielony Szlak z siedzibą w Pokoju. 

 Później Wójt Gminy powiedziała o planowanej likwidacji Urzędu Pocztowego w 

Pokoju oraz o braku odpowiedzi na pismo w tej sprawie skierowane do Pana B.Basiagi, 

Dyrektora Centrum Poczty Polskiej w Opolu.  Poinformowała także o złożonej propozycji 

nieodpłatnego oddania w użytkowanie pomieszczeń zajmowanych przez Urząd Pocztowy w 

Pokoju. Później odczytała treść rezolucji w sprawie likwidacji Urzędu Pocztowego w Pokoju i 

zwróciła się do Rady Gminy z prośbą o poparcie tego stanowiska. Następnie wyjaśniła, że 

podjęcie uchwał w sprawach udzielenia pożyczek wynika z nieotrzymania przez wymienione 

jednostki środków unijnych. 
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Na salę narad wszedł radny M.Bartoń powiększając skład Rady Gminy do 15 radnych. 

 

 Pan M.Maryjowski, Skarbnik Gminy, przedstawił procedurę udzielania przez Gminę 

pożyczek.  

 W dalszej kolejności Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad wprowadzeniem 

do porządku obrad projektów uchwał wskazanych przez Wójta Gminy.  

 

Głosowanie: 

  Za    - 15 głosów 

  Przeciw   - 0 

  Wstrzymujących się  - 0 

 

 W związku z wprowadzonymi zmianami porządek obrad III sesji Rady Gminy Pokój 

przedstawiał się w sposób następujący: 

 

1. Otwarcie sesji  

2. Złożenie ślubowania przez radnego W.Hadynę 

3. Stwierdzenie prawomocności obrad 

4. Przyjęcie protokołów z: 

a. I sesji Rady Gminy Pokój 

b. II sesji Rady Gminy Pokój 

5. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady 

6. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach 

bieżących 

7. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady oraz działalności między sesjami 

8. Interpelacje i zapytania radnych 

9. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a. ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Pokój 

b. szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Pokój w 

dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 

c. określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 

ciekłych 

d. zmiany budżetu gminy na 2010 rok 

e. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 

f. uchwalenia budżetu Gminy Pokój na 2011 rok 

g. przyjęcia rezolucji w sprawie likwidacji Urzędu Pocztowego w 

Pokoju, 

h. udzielenia pożyczki długoterminowej Stowarzyszeniu Pokój 

Organizacji Pożytku Publicznego, 

i. udzielenia pożyczki długoterminowej Ochotniczej Straży Pożarnej z 

siedzibą w Pokoju, 

j. udzielenia pożyczki długoterminowej Ochotniczej Straży Pożarnej z 

siedzibą w Zawiści, 

k. udzielenia pożyczki długoterminowej Lokalnej Grupie Działania 

Stobrawskim Zielony Szlak z siedzibą w Pokoju. 

10. Zapytania i wnioski mieszkańców 
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11. Wolne wnioski i oświadczenia radnych 

12. Zakończenie sesji 

 

Ad.6 - informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach  

 bieżących 

 Przewodniczący Rady przedstawił informacje na temat: 

 udziału w Wieczerzach Wigilijnych dla osób starszych i samotnych zorganizowanych 

w Szkołach Podstawowych w Domaradzu i w Pokoju,  

 spotkania roboczego radnych w dniu 20.12.2010 r. dotyczącego projektu budżetu 

gminy na 2011 rok oraz spraw bieżących. 

 

 W dalszej kolejności Przewodniczący Rady poinformował o pismach kierowanych do 

Rady Gminy: 

 opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym projekcie uchwały 

budżetowej gminy na 2011 rok, stanowiąca załącznik nr 2 do protokołu, 

 opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym projekcie uchwały o 

wieloletniej prognozie finansowej, stanowiąca załącznik nr 3 do protokołu,  

 wniosek Pana S.Maciejewskiego, mieszkańca Wrocławia, o 

przekwalifikowanie działki nr 269/1 k.m. 1 położonej w Zieleńcu z terenu 

produkcyjno-usługowego na tereny zabudowy jednorodzinnej i usług, 

stanowiący załącznik nr 4 do protokołu.  

 Wójt Gminy przypomniała o negatywnym zaopiniowaniu przez Radę Gminy 

 poprzedniej kadencji podobnego wniosku złożonego przez Pana W.Rudera i 

 zaproponowała podtrzymanie tego stanowiska. Przypomniała także, że 

 wskazana działka stanowi teren inwestycyjny, a zmiana planu 

 zagospodarowania przestrzennego wsi Zieleniec wiązałaby się ze znacznymi 

 kosztami. 

 Pani J.Ptaszek, Zastępca Wójta, wskazała na brak uzasadnienia do 

 przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego wsi 

 Zieleniec.  

 Przewodniczący Rady stwierdził, że nabywający nieruchomość po byłej 

 cegielni w Zieleńcu wiedzieli o planowanym uchwaleniu przez Radę Gminy 

 poprzedniej kadencji planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zieleniec i 

 nie wnieśli do niego żadnych uwag, zaproponował także, aby nie zmieniać 

 stanowiska wyrażonego przez Radę Gminy poprzedniej kadencji.  

W dalszej  kolejności Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad 

wnioskiem Pana S.Maciejewskiego w sprawie przekwalifikowania działki nr 

269/1 k.m.1 z  terenu produkcyjno-usługowego na teren zabudowy 

jednorodzinnej. 

 

 Głosowanie: 

   Za   - 0 

   Przeciw  - 15 głosów 

   Wstrzymujących się - 0 

 

Informacja Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących 

 

 Pani W.Piętka, Przewodnicząca Komisji Budżetowej, poinformowała, o posiedzeniu 

Komisji w dniu 22.12.2010 r. podczas którego wybrano ją na Przewodniczącą Komisji, 

natomiast jej Zastępcą została Pani D.Gryl. Powiedziała także, że w trakcie tego posiedzenia 
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dokonano oceny projektu budżetu gminy na 2011 rok oraz zaopiniowano zmiany 

wprowadzone do  budżetu gminy na 2010 rok.  

 

 Pan M.Kruczek, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, poinformował o posiedzeniu 

Komisji w dniu 14.12.2010 r. podczas którego wybrano go na Przewodniczącego Komisji, 

natomiast jego Zastępcą został Pan J.Jakubik. Powiedział także, że w trakcie tego spotkania 

opracowano plan pracy Komisji na 2011 rok.  

 

Ad.7 - sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady oraz działalności między sesjami 

 Wójt Gminy w pierwszej kolejności przedstawiła informację o realizacji uchwał Rady 

Gminy Pokój podjętych na sesji w dniu 01.12.2010 r., stanowiącą załącznik nr 5 do protokołu.  

 W dalszej kolejności Wójt Gminy przedstawiła informacje na temat: 

o zakończenia I etapu budowy kanalizacji w Pokoju na ulicach Brzeskiej i Skośnej, 

o zakończonego zadania polegającego na oświetleniu ronda w Pokoju, 

o doprowadzenia wodociągu do dwóch gospodarstw w Domaradzkiej Kuźni, 

o remontu oczyszczalni ścieków w Pokoju o wartości 150 tyś. zł, 

o zakończonej adaptacji byłej szkoły w Lubnowie na lokale socjalne, 

o trwającego rozruchu technologicznego Stacji Uzdatniania Wody w Siedlicach, 

o zimowego utrzymania dróg gminnych, 

o projektu dot. rozbudowy kanalizacji sanitarnej w Pokoju przy ulicach Żeromskiego, 

Rataja, Wojska Polskiego, Mariackiej i Średniej, 

o zwiększenia kwoty dofinansowania do projektu pod nazwą „Termomodernizacja, 

modernizacja kotłowni i wykorzystanie energii odnawialnej w budynkach 

użyteczności publicznej Gminy Pokój”, 

o kontraktu warunkowego na usługi medyczne z zakresu reumatologii dla Szpitala w 

Pokoju,  

o ogłoszonego alarmu przeciwpowodziowego dla sołectw Domaradz, Krogulna, 

Siedlice, 

o braku możliwości przyjmowania pacjentów w Ośrodku Zdrowia w Dąbrówce Dolnej 

ze względu na problemy z instalacją elektryczną,  

o protokołu weryfikacyjnego strat w mieniu komunalnym powstałych w wyniku 

powodzi w maju 2010 r., 

o wniosków złożonych na pozyskanie środków zewnętrznych, 

o wyróżnienia przyznanego Gminie Pokój w konkursie „Krajowi Liderzy Innowacji i 

Rozwoju”, 

o spotkania Rady Społecznej Zespołu Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych w 

Kup, Wójt Gminy zaproponowała, aby na następną sesję zaprosić Pana M.Wójciaka, 

Dyrektora Szpitali, 

o udziału w uroczystości zorganizowanej dla par małżeńskich obchodzących jubileusz 

złotych godów, 

o spotkań opłatkowych zorganizowanych dla osób starszych i samotnych, 

o otwarcia stacji paliw w Pokoju, 

o motopompy przyznanej przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Domaradzu, 

o spotkania w Urzędzie Gminy Pokój z Wojewodą Opolskim w sprawie uzdrowiska, 

funkcjonowania Szpitala w Pokoju, planowanego utworzenia Centrum Doświadczania 

Świata w Ładzy oraz zagrożeń powodziowych.  
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Ad.8 - interpelacje i zapytania radnych 

 Radny W.Kociencki zapytał o plany związane z zagospodarowaniem budynku po 

byłej szkole w Zawiści, zwrócił także o uwagę na gałęzie zalegające na brzegu rzeki 

Stabrawy. 

 Radna K.Piekarska powiedziała o złym stanie ul.Leśnej w Ładzy.  

 Radny E.Kania zapytał o gliniaki należące do Pana W.Rudera.  

 Radny M.Bartoń zapytał, czy  droga  Domaradz-Świercowskie ma zostać tylko 

odtworzona, przy okazji zwrócił uwagę na potrzebę odtworzenia rowów w tym miejscu. 

 

Ad.9 - Podjęcie uchwał w sprawach: 

a. ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Pokój 

 Treść projektu uchwały przedstawił Przewodniczący Rady, zwracając uwagę na 

wyższe wynagrodzenia Wójtów z gmin ościennych, docenił pracę i zaangażowanie Wójta w 

poprzedniej kadencji, uznał za uzasadnione podniesienie wynagrodzenia Wójtowi Gminy. 

 Radny M.Bartoń wyraził opinię, że kwota zaproponowanej podwyżki jest zbyt 

wysoka. 

 Radna W.Piętka zwróciła uwagę na zaangażowanie Wójta w pracę dla dobra gminy w 

poprzedniej kadencji i także opowiedziała się za przyznaniem Wójtowi Gminy podwyżki. 

 Później Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie 

ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 14 głosów 

  Przeciw  - 1 głos 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr III/6/2010 stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

 Przewodniczący Rady, poza porządkiem obrad, udzielił głosu Panu J.Wyrąbkowi i 

Pani B.Węgrzynowskiej, przedstawicielom spółki WW-MED., w sprawie nieczynnego 

Ośrodka Zdrowia w Dąbrówce Dolnej. 

 Pan J.Wyrąbek na wstępie poinformował o dokonanej zmianie formy organizacyjnej 

spółki z gabinetów lekarskich na Zakład Opieki Zdrowotnej i stwierdził, że dla ZOZ  ustalono 

zaostrzone wymogi dotyczące wyposażenia gabinetów lekarskich. Powiedział o uwagach 

Sanepidu do budynku, w którym mieści się Ośrodek Zdrowia w Dąbrówce Dolnej. Zwrócił 

uwagę na nieodpowiedni rodzaj grzejników, brak pomieszczeń gospodarczych, 

niedostosowanie pomieszczeń do przyjmowania pacjentów niepełnosprawnych, konieczność 

wymiany drzwi i okien. Poinformował również o nadmiernym zużyciu energii elektrycznej w 

okresie od marca do września 2010 r.  oraz o powstałej w ten sposób opłacie w wysokości 8 

tyś. zł. Wyjaśnił, że za sytuację tę najprawdopodobniej odpowiedzialna jest wadliwa 

instalacja elektryczna, gdyż  kontrola licznika pomiaru poboru energii elektrycznej nie 

wykazała jego uszkodzenia. Stwierdził, że spółka nie będzie w stanie podołać wszystkim tym 

kosztom, w związku z czym zostanie złożone wypowiedzenie umowy najmu. Pan J.Wyrąbek 

zapewnił także, że zasady przyjmowania pacjentów w nowobudowanym ośrodku zdrowia nie 

ulęgną zmianie i zapewnił, że budynek ten będzie spełniał wszelkie wymagania i normy.  

 Wójt Gminy poinformowała o zaleceniach Sanepidu, nakazujących gruntowne 

posprzątanie Ośrodka Zdrowia w Dąbrówce Dolnej, wyraziła nadzieję, że placówka ta 

warunkowo zostanie dopuszczona do użytkowania. 

 Pan J.Wyrąbek wyjaśnił, że zgodnie z przepisami niezbędne remonty należy 

przeprowadzić do 2013 r. 
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 Pani B.Węgrzynowska zwróciła także uwagę na brak odrębnych toalet  - dla 

pacjentów i dla personelu.  

 Radny M.Bartoń zapytał, czy lekarze nadal będą przyjmować pacjentów w Dąbrówce 

Dolnej, jeżeli ośrodek ten zostanie wyremontowany przez Gminę.  

 Pan J.Wyrąbek stwierdził, że liczba pacjentów przyjmowanych w Dąbrówce Dolnej 

spada. 

 Pani J.Ptaszek zapytała o możliwość stopniowego odchodzenia od świadczenia usług 

medycznych w Ośrodku Zdrowia w Dąbrówce Dolnej.  

 Pan J.Wyrąbek poinformował, że nie ma takiej możliwości i zauważył, że ze 

względów bezpieczeństwa świadczenie niektórych usług już od dawna odbywa się w Ośrodku 

Zdrowia w Pokoju. Powiedział także o braku zgody Sanepidu na działanie Zakładu Opieki 

Zdrowotnej.  

 Przewodniczący Rady zapytał, czy nadal będą świadczone usługi medyczne w 

Ośrodku Zdrowia w Dąbrówce Dolnej  w razie jego warunkowego dopuszczenia do 

użytkowania. 

 Pan J.Wyrąbek wyjaśnił, że spółka nie będzie w stanie pokryć kosztów tego remontu.  

 Radny M.Bartoń zaproponował dowożenie do Pokoju mieszkańców korzystających do 

tej pory z usług medycznych w Dąbrówce Dolnej.  

 Radna W.Piętka zapytała, czy w nowym ośrodku zdrowia będą gabinety różnych 

specjalistów. 

 Pani B.Węgrzynowska powiedziała o planach sprowadzenia specjalistów m.in. 

neurologa, ginekologa, stomatologa.   

 Radna W.Piętka zaproponowała wynajęcie Ośrodka Zdrowia w Dąbrówce Dolnej 

innym lekarzom.  

 Pan J.Wyrąbek wyjaśnił, że w przypadku takiego rozwiązania mieszkańcy 

korzystaliby z odpłatnych usług medycznych.  

 Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że musi istnieć przyczyna nadmiernego zużycia 

prądu w Ośrodku Zdrowia w Dąbrówce Dolnej. 

 Panu J.Wyrąbkowi trudno było określić przyczyny, które spowodowały taką sytuację. 

 Przewodniczący Rady, kończąc dyskusję na temat świadczenia usług medycznych w 

Ośrodku Zdrowia w Dąbrówce Dolnej zauważył, że Rada Gminy nie jest kompetentna do 

podjęcia decyzji w tej sprawie  i zwrócił się do Wójta z prośbą o zasięgnięcie opinii Sanepidu 

w sprawie dopuszczenia tego obiektu do użytkowania. Następnie zarządził przerwę w 

obradach.   

 

Po przerwie.  

 

 

Podjęcie uchwał w sprawach: 

 

b. szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Pokój 

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 

organizacji 

 Treść projektu uchwały przedstawiła Pani J.Ptaszek, następnie wobec braku pytań, 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 
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Głosowanie: 

  Za   - 15 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

 Uchwała nr III/7/2010 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.  

  

c. określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych 

 Treść projektu uchwały omówiła Pani J.Ptaszek, Zastępca Wójta.  

 Radny W.Hadyna zauważył, że różnica w cenie między odpadami segregowanymi a 

niesegregowanymi jest nieduża i stwierdził, że przy takich stawkach liczba mieszkańców 

sortujących odpady może się zmniejszyć.  

 Radny M.Bartoń zapytał, czy firma „Remondis” w dalszym ciągu będzie pobierać 

opłatę za worki do segregacji odpadów.  

 Wiceprzewodniczący Rady zapytał, czy firmy świadczące na terenie gminy usługi z 

zakresu odbierania odpadów komunalnych będą zobowiązane do dostosowania cen za 

świadczone usługi do stawek określonych przez Radę Gminy.  

 Pani J.Ptaszek przypomniała, że  w 2007 r. firma „Remondis” dostosowała swój 

cennik usług do stawek przyjętych przez Radę Gminy.  

 Przewodniczący Rady stwierdził, że w przypadku niezaakceptowania stawek 

określonych przez Radę Gminy „Remondis” będzie zmuszony do wypowiedzenia umów na 

świadczone usługi. 

 Wiceprzewodniczący Rady zauważył w projekcie uchwały brak ceny za wywóz 

kubłów o pojemności 80 l. 

 Pani J.Ptaszek wyjaśniła, że sytuacja ta wynika z nieujęcia kubłów o wskazanej przez 

Wiceprzewodniczącego Rady pojemności w regulaminie utrzymania czystości na terenie 

gminy.  

 Radna W.Piętka zapytała, czy spółka „Ekowod” posiada w swojej ofercie odbiór 

odpadów wielkogabarytowych. 

 Wójt Gminy wyjaśniła, że odbiór tych odpadów jest bezpłatny i następuje po 

wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym.  

 Wiceprzewodniczący Rady poprosił o zamieszczenie informacji o wysokości stawek i 

terminach wywozów odpadów w gazetce wydawanej przez Urząd Gminy.  

 Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały.  

 

Głosowanie: 

  Za   - 15 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

 Uchwała nr III/8/2010 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.  

  

d. zmiany budżetu gminy na 2010 rok 

 Pan M.Maryjowski, Skarbnik Gminy, powiedział o wprowadzonych dodatkowo do 

budżetu gminy na 2010 r. środkach stanowiących zwrot kosztów poniesionych na 

termomodernizację. 

 Pani W.Piętka, Przewodnicząca Komisji Budżetowej, przedstawiła pozytywną opinie 

Komisji na temat zmian wprowadzonych do budżetu gminy na 2010 rok. 
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 Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały.  

 

Głosowanie: 

  Za   - 15 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

 Uchwała nr III/9/2010 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.  

 

e. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 

 Przewodniczący Rady Gminy odczytał pozytywną opinię Regionalnej Izby 

Obrachunkowej o wieloletniej prognozie finansowej, następnie zarządził głosowanie nad 

projektem uchwały. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 15 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

 Uchwała nr III/10/2010 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.  

 

f. uchwalenia budżetu Gminy Pokój na 2011 rok 

 Pani W.Piętka, Przewodnicząca Komisji Budżetowej, przedstawiła pozytywną opinię 

Komisji na temat projektu budżetu gminy na 2011 rok.  

 Przewodniczący Rady Gminy odczytał pozytywną opinię Regionalnej Izby 

Obrachunkowej dotyczącą projektu budżetu gminy na 2011 rok. 

 Pan W.Kociencki zapytał o ogrodzenie placu zabaw w Zawiści.  

 Wójt Gminy poinformowała, że środki na ten cel zostaną zabezpieczone przy 

zmianach budżetowych w marcu 2011 r. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 15 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

 Uchwała nr III/11/2010 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.  

 

g. przyjęcia rezolucji w sprawie likwidacji Urzędu Pocztowego w 

Pokoju 

 Przewodniczący Rady poinformował o stanowisku Rady Gminy sprzeciwiającym się 

likwidacji Urzędu Pocztowego w Pokoju.  

 Pani A.Kant, Naczelnik Urzędu Pocztowego w Pokoju, powiedziała o reorganizacji 

spowodowanej prywatyzacją Poczty Polskiej, w wyniku której planowana jest likwidacja 

części urzędów pocztowych. Przedstawiła także wyliczenia potwierdzające, że planowane na 

II kwartał 2011 r. przeniesienie listonoszy do Urzędu Pocztowego w Murowie nie będzie 

skutkować żadnymi oszczędnościami. Zwróciła także uwagę na niedogodności dla 

mieszkańców Gminy Pokój, którzy po odbiór paczek i przesyłek awizowanych będą zmuszeni 

zgłaszać się w Urzędzie Pocztowym w Murowie. Poinformowała ponadto, że w przypadku 

zlikwidowania Urzędu Pocztowego w Pokoju najprawdopodobniej zostanie utworzenia 

agencja pocztowa w sklepie „Lewiatan” w Pokoju 
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 Radna J.Paluch obsługująca agencję w „Lewiatanie” w Domaradzkiej Kuźni 

stwierdziła, że jest to rozwiązanie niewygodne zarówno dla klientów sklepu, jak i dla jego 

pracowników. 

 Pan H.Pyka, radca prawny, zaproponował zorganizowanie akcji wysyłania listów 

przez mieszkańców do Dyrektora Centrum Poczty  Polskiej w Opolu. 

 Wiceprzewodniczący Rady zasugerował, aby rezolucję przekazać posłom np. Panu 

Ł.Tuskowi i radnemu Sejmiku Województwa Panu H.Kołodziejowi.  

 Wójt Gminy zapewniła, że uczyni wszystko, aby zapobiec likwidacji Urzędu 

Pocztowego w Pokoju.  

 Pan Z.Wójcik stwierdził, że w akcję zbierania podpisów mieszkańców 

sprzeciwiających się likwidacji Urzędu Pocztowego w Pokoju powinni zostać zaangażowani 

radni i sołtysi.  

 Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 15 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

 Uchwała nr III/12/2010 stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

  

h. udzielenia pożyczki długoterminowej Stowarzyszeniu Pokój 

Organizacji Pożytku Publicznego 

 Przewodniczący Rady przypomniał, że uchwały z pkt. „h” do „k” dotyczą wydłużenia 

terminu zwrotu pożyczek  udzielonych przez Gminę Pokój. Następnie zarządził głosowanie 

nad projektem uchwały.  

 

Głosowanie: 

  Za   - 15 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

 Uchwała nr III/13/2010 stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

  

 

i. udzielenia pożyczki długoterminowej Ochotniczej Straży 

Pożarnej z siedzibą w Pokoju 

 W związku z wcześniejszym omówieniem treści projektu uchwały Przewodniczący 

Rady zarządził nad nim głosowanie.  

 

Głosowanie: 

  Za   - 15 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

 Uchwała nr III/14/2010 stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

  

j. udzielenia pożyczki długoterminowej Ochotniczej Straży 

Pożarnej z siedzibą w Zawiści 

 W związku z wcześniejszym omówieniem treści projektu uchwały Przewodniczący 

Rady zarządził nad nim głosowanie.  
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Głosowanie: 

  Za   - 15 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

 Uchwała nr III/15/2010 stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

  

 

k. udzielenia pożyczki długoterminowej Lokalnej Grupie Działania 

Stobrawskim Zielony Szlak z siedzibą w Pokoju. 

 W związku z wcześniejszym omówieniem treści projektu uchwały Przewodniczący 

Rady zarządził nad nim głosowanie.  

 

Głosowanie: 

  Za   - 15 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

 Uchwała nr III/16/2010 stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

 

Ad.10 - zapytania i wnioski mieszkańców 

 Pan Z.Wójcik odnosząc  się do wcześniejszych uwag radnego M.Bartonia w sprawie 

opłat firmy „Remondis” za worki do segregacji odpadów wyjaśnił, że worki są bezpłatne, a 

pobierana opłata stanowi ryczałt za odbiór tych odpadów. 

 Pani B.Leszczyńska, sołtys sołectwa Dąbrówka Dolna, zwróciła uwagę na potrzebę 

naprawienia drogi prowadzącej do kąpieliska „Majorka” w Dąbrówce Dolnej.  

 Pan D.Bochenek, sołtys sołectwa Kopalina, zaapelował o zobowiązanie mieszkańców 

do wyposażenia swoich posesji w pojemniki na odpady.  

 

Ad.11 - wolne wnioski i oświadczenia radnych 

 Przewodniczący Rady przypomniał radnym o obowiązku złożenia oświadczeń 

majątkowych oraz zobowiązał Przewodniczących Komisji do powiadamiania mieszkańców o 

terminie planowanych posiedzeń. Poprosił także radnych o zapoznanie się z treścią Statutu 

Gminy Pokój pod kątem wprowadzenia do niego ewentualnych zmian. 

 Wójt Gminy stwierdziła, że na razie nie wiadomo co stanie się z budynkiem po byłej 

szkole podstawowej w Zawiści, gdyż Pan A.Spór, który reprezentował stowarzyszenie 

zainteresowane zagospodarowaniem tego budynku, objął funkcję Wicestarosty 

Namysłowskiego. Poinformowała także, że Pan W.Ruder nie skorzystał z propozycji 

dokonania zamiany gliniaków na nieruchomość  w Fałkowicach. Przypomniała również o 

częściowym remoncie rowu, jaki w 2007 r. został przeprowadzony przy drodze Domaradz-

Świercowskie. Pan A.Pachulski, sołtys sołectwa Domaradz, stwierdził, że wykonanie 

prowizorycznego rowu poprawiło sytuację przy wskazanej drodze. 

 Pani J.Ptaszek powiedziała o planach związanych ze współfinansowaniem przez 

Gminę Pokój prac na rzece Stobrawie oraz propozycji Wojewody Opolskiego wybudowania 

zbiornika retencyjnego na terenie Gminy. Poinformowała ponadto o planowanym na styczeń 

2011 r. spotkaniu z naukowcem z Uniwersytetu Wrocławskiego, będącym specjalistą od 

działań przeciwpowodziowych. Zapewniła także, że zostanie wysłane pismo w sprawie drogi 

zgłoszonej przez radną K.Piekarską. Poinformowała ponadto, że od stycznia 2011 r. zostanie 

rozpoczęta inwentaryzacja pojemników na odpady i zbiorników na nieczystości ciekłe, i 

zapewniła, że w przypadku stwierdzenia braku kubła zostanie wydane zarządzenie zastępcze 
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do czasu podpisania przez mieszkańców stosownej umowy. Na zakończenie swojej 

wypowiedzi powiedziała o planowym w 2011 r.  remoncie drogi prowadzącej do kąpieliska w 

Dąbrówce Dolnej.  

 

 

Ad.12 - zakończenie sesji 

 Przewodniczący Rady złożył wszystkim obecnym na sali narad życzenia z okazji 

nadchodzącego Nowego Roku, a następnie w związku ze zrealizowaniem porządku obrad o 

godz.16
20 

zamknął III sesję Rady Gminy Pokój. 

 

 

 

 

 

Protokołowała: 

 

Elżbieta Kuklok ………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


