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Protokół nr IV/11 

z IV sesji Rady Gminy Pokój 

odbytej w dniu 7 lutego 2011 r. 
 

 

Obecni na posiedzeniu: M.Bartoń, 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. Stwierdzenie prawomocności obrad 

3. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Gminy Pokój 

4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady 

5. Informacja Dyrektora Zespołu Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych w Kup 

nt funkcjonowania Szpitala w Pokoju 

6. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach 

bieżących 

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

8. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli dla 

poszczególnych stopni awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych 

przez Gminę Pokój za rok 2010 

9. Interpelacje i zapytania radnych 

10. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) uchwalenia planu pracy Rady Gminy Pokój na 2011 r. 

b) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokój na 2011 r. 

c) zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowej Rady Gminy Pokój na 2011 r. 

d) zamiaru przekształcenia Publicznego Przedszkola w Pokoju polegającego na 

likwidacji Oddziału Zamiejscowego w Domaradzu 

e) zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym 

im.Jakuba Kani w Domaradzu polegającego na zmianie jej struktury 

organizacyjnej 

f) nadania statutu dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju 

g) uchwalenia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok 

h) trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu 

interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 

i) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015 

j) uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i modernizacji Urządzeń Wodnych i 

Kanalizacyjnych dla Gminy Pokój na lata 2011-2013 
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k) przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pokój 

l) zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej na terenie 

sołectwa na terenie sołectwa Dąbrówka Dolna 

m) zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej na terenie 

sołectwa Domaradzka Kuźnia 

n) zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej na terenie 

sołectwa Domaradz 

o) zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej na terenie 

sołectwa Fałkowice 

p) zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej na terenie 

sołectwa Kopalina 

q) zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej na terenie 

sołectwa Krogulna 

r) zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej na terenie 

sołectwa Krzywa Góra 

s) zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej na terenie 

sołectwa Lubnów 

t) zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej na terenie 

sołectwa Ładza 

u) zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej na terenie 

sołectwa Pokój 

v) zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej na terenie 

sołectwa na terenie sołectwa Siedlice 

w) zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej na terenie 

sołectwa Zawiść 

x) zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej na terenie 

sołectwa Zieleniec 

y) zmiany uchwały Rady Gminy Pokój z dnia 27 października 2008 r. nr 

XXIII/158/2008 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz 

zwolnień od tego podatku 

z) wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz wzoru deklaracji 

na podatek od nieruchomości 

aa) wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach 

bb) wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach 

cc) zmiany budżetu gminy na 2011 rok 

11. Zapytania i wnioski mieszkańców 

12. Wolne wnioski i oświadczenia radnych 

13. Zakończenie sesji 

 

Ad.1 – otwarcie sesji 

 Posiedzenie Rady Gminy otworzył o godz.15
00 

Przewodniczący Rady Gminy, Pan 

Jacek Gosławski. Następnie przywitał Pana H.Kołodzieja, radnego Sejmiku Województwa 

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

pracowników Urzędu Gminy.  
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Ad.2 - stwierdzenie prawomocności obrad 

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

quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych decyzji. 

 

Ad.3 - przyjęcie protokołu z III sesji Rady Gminy Pokój 

 Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do protokołu z III 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.4 - przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady 

 Przewodniczący Rady przedstawił ustalony porządek obrad. 

Wójt Gminy zawnioskowała o wprowadzenie w pkt.10  porządku obrad podpunktów: 

- „dd” – podjęcie uchwały w sprawie  Regulaminu określającego warunki, w tym 

organizacyjne i tryb finansowania zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Pokój, 

- „ee” – podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. 

Wójt Gminy wyjaśniła, że wprowadzenie pierwszej uchwały wynika z konieczności 

przeprowadzenia konkursu na realizację zadań z zakresu sportu na terenie gminy, natomiast 

druga uchwała jest konsekwencją wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2011 r. 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad wprowadzeniem do 

porządku obrad wskazanych przez Wójta Gminy projektów uchwał. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 14 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

 W związku z wprowadzonymi zmianami porządek obrad IV sesji Rady Gminy 

przedstawiał się w sposób następujący: 

1. Otwarcie sesji  

2. Stwierdzenie prawomocności obrad 

3. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Gminy Pokój 

4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady 

5. Informacja Dyrektora Zespołu Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych w Kup 

nt funkcjonowania Szpitala w Pokoju 

6. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach 

bieżących 

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

8. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli dla 

poszczególnych stopni awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych 

przez Gminę Pokój za rok 2010 

9. Interpelacje i zapytania radnych 

10. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) uchwalenia planu pracy Rady Gminy Pokój na 2011 r. 

b) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokój na 2011 r. 
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c) zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowej Rady Gminy Pokój na 2011 r. 

d) zamiaru przekształcenia Publicznego Przedszkola w Pokoju polegającego na 

likwidacji Oddziału Zamiejscowego w Domaradzu 

e) zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym 

im.Jakuba Kani w Domaradzu polegającego na zmianie jej struktury organizacyjnej 

f) nadania statutu dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju 

g) uchwalenia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok 

h) trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu 

interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 

i) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015 

j) uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i modernizacji Urządzeń Wodnych i 

Kanalizacyjnych dla Gminy Pokój na lata 2011-2013 

k) przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pokój 

l) zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej na terenie 

sołectwa Dąbrówka Dolna 

m) zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej na terenie 

sołectwa Domaradzka Kuźnia 

n) zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej na terenie 

sołectwa Domaradz 

o) zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej na terenie 

sołectwa Fałkowice 

p) zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej na terenie 

sołectwa Kopalina 

q) zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej na terenie 

sołectwa Krogulna 

r) zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej na terenie 

sołectwa Krzywa Góra 

s) zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej na terenie 

sołectwa Lubnów 

t) zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej na terenie 

sołectwa Ładza 

u) zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej na terenie 

sołectwa Pokój 

v) zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej na terenie 

sołectwa Siedlice 

w) zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej na terenie 

sołectwa Zawiść 

x) zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej na terenie 

sołectwa Zieleniec 

y) zmiany uchwały Rady Gminy Pokój z dnia 27 października 2008 r. nr 

XXIII/158/2008 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz 

zwolnień od tego podatku 

z) wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz wzoru deklaracji 

na podatek od nieruchomości 

aa) wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach 

bb) wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach 
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cc) zmiany budżetu gminy na 2011 rok 

dd) Regulaminu określającego warunki, w tym organizacyjne i tryb finansowania 

zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Pokój 

ee) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 

14. Zapytania i wnioski mieszkańców 

15. Wolne wnioski i oświadczenia radnych 

16. Zakończenie sesji 

 

W związku z nieobecnością na sesji Dyrektora Zespołu Szpitali Pulmonologiczno-

Reumatologicznych w Kup, którego wystąpienie zaplanowano w pkt.5 porządku obrad, 

Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji pkt.6 ustalonego planu sesji. 

 

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

           bieżących 

 Przewodniczący Rady przedstawił informacje na temat: 

o udziału w dniu 01.02.2011 r. w I Forum Przewodniczących Rad Gmin 

Miejskich i Wiejskich zorganizowanym przez Związek Gmin Śląska 

Opolskiego, 

o spotkania roboczego radnych w dniu 03.02.2011 r. na temat spraw bieżących,  

o szkolenia radnych w dniu 16.02.2011 r., które zostanie przeprowadzone przez 

Pana Cz.Tomalika, Prezesa Zarządu Związku Gmin Śląska Opolskiego. 

 

W dalszej kolejności Przewodniczący Rady przedstawił pisma kierowane do Rady Gminy: 

o skarga Państwa Elżbiety i Wojciecha Derezińskich z Pokoju na kierownika Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej dotycząca niewypłacenia zasiłku powodziowego w 2009 

i 2010 roku (skarga stanowi załącznik nr 2 do protokołu).  Przewodniczący Rady 

zaproponował, aby skargę skierować do Komisji Rewizyjnej w celu jej wyjaśnienia i 

zarządził głosowanie w tej sprawie. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 14 radnych 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

o wniosek Pana J.Czecha z Paryża w sprawie poprawienia stanu technicznego drogi 

dojazdowej do jego miejsca zamieszkania, stanowiący załącznik nr 3 do protokołu, 

Przewodniczący Rady zobowiązał Wójta Gminy do udzielenia odpowiedzi na ten 

wniosek i przekazania Radzie Gminy informacji o sposobie załatwienia sprawy, 

o odpowiedzi Oddziału Rejonowego Poczty Polskiej S.A. w Opolu, Centrum Poczty 

Polskiej S.A. w Warszawie oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Namysłowskiego 

na podjętą  przez Radę Gminy Pokój uchwałę w sprawie przyjęcia rezolucji w sprawie 

likwidacji Urzędu Pocztowego w Pokoju, pisma stanowią załączniki nr 4,5 i 6 do 

protokołu. Wójt Gminy poinformowała o propozycji nieodpłatnego użyczenia na 

potrzeby Urzędu Pocztowego w Pokoju mieszkania znajdującego się na I piętrze 

budynku, w którym ma swoją siedzibę Urząd Pocztowy, 

 

Na salę narad wszedł Pan M.Wójciak, Dyrektor  Zespołu Szpitali Pulmonologiczno-

Reumatologicznych w Kup. 
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o Oferta Związku Gmin Śląska Opolskiego dotycząca przeprowadzenia szkolenia dla 

radnych, stanowiąca załącznik nr 7 do protokołu, 

 

Następnie Przewodniczący Rady przywitał przybyłego na sesję Pana M.Wójciaka i 

postanowił o przejściu do realizacji pkt.5 porządku obrad.  

 

Ad.5 - informacja Dyrektora Zespołu Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych w  

 Kup nt funkcjonowania Szpitala w Pokoju 

 Pan M.Wójciak na wstępie omówił przyczyny, dla których oddział Narodowego 

Funduszu Zdrowia w Opolu zawarł na okres jednego roku kontrakt warunkowy zapewniający 

świadczenie usług medycznych w Szpitalu w Pokoju. Jako główny czynnik, który wpłynął na 

tę sytuację, wskazał brak pracowni rentgenowskiej. Wyjaśnił również, że koszt wykonania 

takiej pracowni wynosiłby ok.600 tyś. zł. Poinformował także o oddziale rehabilitacji 

neurologicznej uruchomionym w Szpitalu w Kup oraz o planowanym otwarciu w tej 

placówce hospicjum. Powiedział również o zadłużeniu Szpitali w Pokoju i Kup wynoszącym 

350 tyś. zł. 

 Wójt Gminy nawiązała do starań mających na celu przywrócenie miejscowości Pokój 

statusu uzdrowiska i zwróciła uwagę na zapis ustawy o uzdrowiskach, który wskazuje na 

konieczność istnienia na terenie uzdrowiskowym szpitala zapewniającego całodobową 

obsługę lekarską. Powiedziała także o spotkaniu z Panem J.Sebestą, Marszałkiem 

Województwa Opolskiego,  który poparł działania mające na celu utworzenie uzdrowiska w 

Pokoju. Poinformowała ponadto o planowej przez Stowarzyszenie Pokój zbiórce środków 

umożliwiających zakup urządzenia do wykonywania zdjęć RTG i możliwym wsparciu 

finansowym ze strony Urzędu Marszałkowskiego. Przy okazji powiedziała o wyjazdowej 

Komisji Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych Sejmiku Województwa Opolskiego 

dotyczącej Szpitala w Pokoju.  

 Radna W.Piętka poprosiła Dyrektora Szpitala o wspieranie działań władz Gminy 

mających na celu utworzenie w Pokoju uzdrowiska.  

 Pan Wójciak, odnosząc się do wniosku radnej W.Piętki, zapewnił, że zależy mu na 

przywróceniu miejscowości Pokój statusu uzdrowiska i chciałby, aby powstał w Pokoju nowy 

budynek szpitalny, który ułatwi realizację zamierzeń władz gminy dotyczących uzdrowiska.  

Zwrócił także uwagę na szeroki zakres wymagań stawianych pracowniom rentgenowskim. 

Powiedział także o koncepcji utworzenia w Pokoju Stobrwaskiej Strefy Reumatologiczno-

Rehabilitacyjnej. 

 Wójt Gminy wyraziła obawę o dalsze funkcjonowanie Szpitala w Pokoju, 

przypomniała, że kontrakt z NFZ został podpisany tylko na rok, po tym okresie może okazać 

się, że placówka zostanie zlikwidowana ze względu na zbyt małą rentowność.  

 Pani J.Ptaszek, Zastępca Wójta, zapytała o sposób finansowania usług medycznych z 

zakresu reumatologii i rehabilitacji reumatologicznej.  

 Pan M.Wójciak zapewnił o braku zagrożeń dla istnienia Szpitala w Pokoju, później 

omówił zasady leczenia schorzeń reumatologicznych w Szpitalach w Kup i Pokoju oraz 

zwrócił uwagę na rosnące zapotrzebowanie na leczenie tych schorzeń.  

 Pani J.Ptaszek zauważyła, że pacjenci chętnie korzystają z usług medycznych 

oferowanych w Szpitalu w Pokoju i zapytała, czy analizowano powody, dla których pacjenci 

wybierają właśnie tę placówkę. Stwierdziła także, że centrum rehabilitacji ma znajdować się 

w Szpitalu w Korfantowie.  

 Pan M.Wójciak wyjaśnił, że w ramach przebudowy Szpitala w Korfantowie ma 

powstać blok operacyjny i zapewnił, że na rehabilitację pacjenci będą przyjeżdżać do Pokoju.  
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 Pan H.Kołodziej, radny Sejmiku Województwa Opolskiego, zapewnił, że Marszałek 

Województwa Opolskiego nie podejmie żadnej decyzji, która będzie uniemożliwiała 

utworzenie w Pokoju uzdrowiska.  

 Wiceprzewodniczący Rady stwierdził ograniczony dostęp do poradni 

pulmonologicznej w Szpitalu w Pokoju. 

 Pan Z.Wójcik, sołtys sołectwa Pokój, zapytał o rok przeniesienia reumatologii do 

Szpitala w Kup. 

 Pan M.Wójciak wyjaśnił, że jest Dyrektorem Zespołu Szpitali w Kup od 5 lat i już 

wtedy  reumatologia funkcjonowała w Szpitalu w Kup. Nawiązując do działania poradni 

pulmonologicznej poinformował, że czas jej pracy został zweryfikowany na poziomie 

zeszłego roku tj. 5-6 pacjentów na tydzień,  dodał, że za nadwykonania NFZ nie płaci. 

Zwrócił ponadto uwagę na wymagania stawiane oddziałom reumatologicznym, które w 

Szpitalu w Pokoju nie były spełnione.  

 Następnie Przewodniczący Rady podziękował Panu M.Wójciakowi za przybycie na 

sesję i zarządził przerwę w obradach.  

 

Po przerwie.  

 

Przewodniczący Rady wrócił do realizacji pkt.6 porządku obrad.  

 

Informacja Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących 

 

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

spotkaniach Komisji, które odbyły się w dniach: 

 18.01.2011 r. podczas którego sporządzono plan pracy Komisji na 2011 rok, 

 03.02.2011 r. w trakcie którego dokonano analizy nieprawidłowości stwierdzonych 

przez Regionalną Izbę Obrachunkową oraz zaopiniowano zmiany wprowadzone do 

budżetu gminy. 

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

w dniu 02.02.2011 r., podczas którego dokonano kontroli gospodarki finansowo-

ekonomicznej gminy za II półrocze 2010 r.  

 

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 28.12.2011 r., stanowiącą załącznik nr 8 do protokołu.  

 W dalszej kolejności Wójt Gminy przedstawiła informacje na temat: 

 Budowy sieci kanalizacyjnej w Pokoju, 

 Planowanego podłączenia, od 01.04.2011 r., do sieci wodociągowej Stacji Uzdatniania 

Wody w Siedlicach, 

 Braku zgody spółki „PROWOD” na doprowadzenie sieci kanalizacyjnej do Ładzy, 

 Otrzymanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Opolu na remont Oczyszczalni Ścieków w Pokoju, 

 Przetargu na remont budynku po byłym Zespole Szkół przy ul.Krzywej w Pokoju, 

ogłoszonego przez właściciela tego obiektu, 

 Wniosku do Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu o 

uruchomienie środków na remont rzeki Stobrawy,  

 Remontów dróg gminnych i rowów w Ładzy, 

 Wniosków złożonych na pozyskanie środków pozabudżetowych, 

 Zebrań sprawozdawczo-wyborczych w jednostkach OSP, 
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 Udziału w walnym zgromadzeniu członków spółki „Ekowod”, 

 Uczestnictwa w Radzie Zatrudnienia Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie. 

 Spotkania w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu dotyczącym podziału środków 

finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. 

 

Ad.8 - przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli dla  

 poszczególnych stopni awansu zawodowego w szkołach i placówkach  

 prowadzonych przez Gminę Pokój za rok 2010 

 Przewodniczący Rady poinformował, iż sprawozdanie z wysokości średnich 

wynagrodzeń nauczycieli dla poszczególnych stopni awansu zawodowego w szkołach i 

placówkach prowadzonych przez Gminę Pokój za rok 2010 radni otrzymali wraz z 

materiałami na sesję.  

 Później Pani Z.Cioma, Sekretarz Gminy omówiła treść tego sprawozdania, 

stanowiącego załącznik nr 9 do protokołu.  

 

Ad.9 - interpelacje i zapytania radnych 

 Radna W.Piętka zwróciła uwagę na pogarszający się stan przejazdu kolejowego obok 

byłej stacji paliw w Pokoju, poprosiła także  o podanie terminu patcherowania dróg 

gminnych, zwróciła ponadto uwagę na zły stan drogi prowadzącej do wsi Świercowskie.  

 Wiceprzewodniczący Rady zapytał o wycinkę drzew przy rzece Stobrawie.  

 Radny K.Walek poprosił o dowiezienie ziemi na boisko w Lubnowie, zwrócił także 

uwagę na potrzebę wyczyszczenia rowu przy ul.Powstańców Śląskich w Lubnowie.  

 Radna K.Piekarska powiedziała o załamaniach w chodniku w Ładzy, który został 

wykonany w zeszłym roku, zapytała przy okazji o okres gwarancji na tę inwestycję. 

 Przewodniczący Rady poinformował o bardzo złym stanie ul.Rataja w Pokoju. 

 Radna J.Sowa zgłosiła potrzebę naprawienia płotu przy cmentarzu komunalnym w 

Zieleńcu. 

 Wójt Gminy poinformowała o zmianach organizacyjnych w Urzędzie Gminy i 

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz o zakończonej kompleksowej kontroli 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu. Później, ze względu na złe samopoczucie,  

poprosiła Przewodniczącego Rady o zwolnienie z obowiązku udziału w dalszych obradach 

Rady Gminy. 

 Pan H.Kołdziej podziękował za zaproszenie na sesję i poinformował, że ze względu na 

obowiązki służbowe jest zmuszony zrezygnować z udziału w dalszej części sesji.  

 

Na salę narad wszedł radny M.Barto, powiększając skład Rady Gminy do 15 osób. 

 

Ad.10 - podjęcie uchwał w sprawach: 

a) uchwalenia planu pracy Rady Gminy Pokój na 2011 r. 

Radny K.Walek zawnioskował o dopisanie w planie pracy Rady Gminy, w miesiącu 

marcu, spotkania z przedstawicielem Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń 

Wodnych. 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały wraz ze 

zmiana zaproponowaną przez radnego K.Walka.  

 

Głosowanie: 

  Za   - 15 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 
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Uchwała nr IV/17/2011 stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

b) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokój na 

2011 r. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował o braku zmian do projektu 

uchwały, następnie Przewodniczący Rady zarządził nad nim głosowanie. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 15 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr IV/18/2011 stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 

 

c) zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowej Rady Gminy Pokój na 2011 

r. 

Przewodnicząca Komisji Budżetowej poinformowała o braku zmian do projektu 

uchwały, następnie Przewodniczący Rady zarządził nad nim głosowanie.  

 

Głosowanie: 

  Za   - 15 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr IV/19/2011 stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 

d) zamiaru przekształcenia Publicznego Przedszkola w Pokoju polegającego na 

likwidacji Oddziału Zamiejscowego w Domaradzu 

Treść projektu uchwały omówiła Pani Z.Cioma, Sekretarz Gminy. 

Wójt Gminy zapewniła, że w związku z planowanymi zmianami żaden z 

dotychczasowych pracowników oddziału zamiejscowego Publicznego Przedszkola w 

Domaradzu nie straci pracy. 

Pani J.Ziółek, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Domaradzu, powiedziała o 

planowanych działaniach mających na celu zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym 

odpowiednich warunków w szkole.  

Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały.  

 

Głosowanie: 

  Za   - 15 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr IV/20/2011 stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 

 

e) zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym 

im.Jakuba Kani w Domaradzu polegającego na zmianie jej struktury 

organizacyjnej 
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  Treść projektu uchwały przedstawiła Pani Z.Cioma, Sekretarz Gminy, następnie 

Przewodniczący Rady zarządził nad nim głosowanie. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 15 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr IV/21/2011 stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

 

f) nadania statutu dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju 

Treść projektu uchwały przedstawiła Pani E.Hylla, kierownik Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Pokoju, następnie Przewodniczący Rady zarządził nad nim 

głosowanie. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 15 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr IV/22/2011 stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

 

g) uchwalenia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok 

Treść projektu uchwały przedstawiła Pani E.Hylla, kierownik Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Pokoju, następnie Przewodniczący Rady zarządził nad nim 

głosowanie. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 15 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr IV/23/2011 stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

 

h) trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu 

interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 

Treść projektu uchwały przedstawiła Pani E.Hylla, kierownik Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Pokoju, następnie Przewodniczący Rady zarządził nad nim 

głosowanie. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 15 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr IV/24/2011 stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
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i) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015 

Treść projektu uchwały przedstawiła Pani E.Hylla, kierownik Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Pokoju, następnie Przewodniczący Rady zarządził nad nim 

głosowanie. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 15 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr IV/25/2011 stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

 

j) uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i modernizacji Urządzeń 

Wodnych i Kanalizacyjnych dla Gminy Pokój na lata 2011-2013 

Treść projektu uchwały przedstawiła Pani J.Ptaszek, Zastępca Wójta, następnie 

Przewodniczący Rady zarządził nad nim głosowanie. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 15 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr IV/26/2011 stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

 

k) przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pokój 

Treść projektu uchwały przedstawiła Pani J.Ptaszek, Zastępca Wójta, następnie 

Przewodniczący Rady zarządził nad nim głosowanie. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 15 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr IV/27/2011 stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

 

l) zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej na terenie 

sołectwa Dąbrówka Dolna 

Pani J.Ptaszek, Zastępca Wójta przedstawiła treść projektów uchwał z podpunktów „l”- „x”, 

następnie Przewodniczący Rady poinformował, iż ze względu na omówienie tych uchwał i 

ich podobną treść  w podpunktach  „m” – „x” zostanie przeprowadzone już tylko głosowanie, 

później zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zarządzenia przeprowadzenia 

wyborów sołtysa i rady sołeckiej na terenie sołectwa Dąbrówka Dolna. 

  

Głosowanie: 

  Za   - 15 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 
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Uchwała nr IV/28/2011 stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

 

m) zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej na terenie 

sołectwa Domaradzka Kuźnia 

W związku z wcześniejszym omówieniem projektu uchwały Przewodniczący Rady 

zarządził nad nim głosowanie. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 15 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr IV/29/2011 stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

 

n) zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej na terenie 

sołectwa Domaradz 

W związku z wcześniejszym omówieniem projektu uchwały Przewodniczący Rady 

zarządził nad nim głosowanie. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 15 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr IV/30/2011 stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

 

o) zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej na terenie 

sołectwa Fałkowice 

W związku z wcześniejszym omówieniem projektu uchwały Przewodniczący Rady 

zarządził nad nim głosowanie. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 15 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr IV/31/2011 stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 

 

p) zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej na terenie 

sołectwa Kopalina 

W związku z wcześniejszym omówieniem projektu uchwały Przewodniczący Rady 

zarządził nad nim głosowanie. 

 

 

Głosowanie: 

  Za   - 15 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 
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Uchwała nr IV/32/2011 stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 

 

q) zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej na terenie 

sołectwa Krogulna 

W związku z wcześniejszym omówieniem projektu uchwały Przewodniczący Rady 

zarządził nad nim głosowanie. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 15 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr IV/33/2011 stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 

 

r) zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej na terenie 

sołectwa Krzywa Góra 

W związku z wcześniejszym omówieniem projektu uchwały Przewodniczący Rady 

zarządził nad nim głosowanie. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 15 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr IV/34/2011 stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 

 

s) zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej na terenie 

sołectwa Lubnów 

W związku z wcześniejszym omówieniem projektu uchwały Przewodniczący Rady 

zarządził nad nim głosowanie. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 15 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr IV/35/2011 stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 

 

t) zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej na terenie 

sołectwa Ładza 

W związku z wcześniejszym omówieniem projektu uchwały Przewodniczący Rady 

zarządził nad nim głosowanie. 

 

 

Głosowanie: 

  Za   - 15 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 
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Uchwała nr IV/36/2011 stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 

 

u) zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej na terenie 

sołectwa Pokój 

W związku z wcześniejszym omówieniem projektu uchwały Przewodniczący Rady 

zarządził nad nim głosowanie. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 15 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr IV/37/2011 stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 

 

v) zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej na terenie 

sołectwa Siedlice 

W związku z wcześniejszym omówieniem projektu uchwały Przewodniczący Rady 

zarządził nad nim głosowanie. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 15 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr IV/38/2011 stanowi załącznik nr 31 do protokołu. 

 

w) zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej na terenie 

sołectwa Zawiść 

W związku z wcześniejszym omówieniem projektu uchwały Przewodniczący Rady 

zarządził nad nim głosowanie. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 15 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr IV/39/2011 stanowi załącznik nr 32 do protokołu. 

 

x) zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej na terenie 

sołectwa Zieleniec 

W związku z wcześniejszym omówieniem projektu uchwały Przewodniczący Rady 

zarządził nad nim głosowanie. 

 

 

Głosowanie: 

  Za   - 15 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 
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Uchwała nr IV/40/2011 stanowi załącznik nr 33 do protokołu. 

 

y) zmiany uchwały Rady Gminy Pokój z dnia 27 października 2008 r. nr 

XXIII/158/2008 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz 

zwolnień od tego podatku 

Treść projektu uchwały przedstawił Pan M.Maryjowski, Skarbnik Gminy. 

Radny W.Hadyna zwrócił uwagę na problemy z interpretacją zapisów w deklaracjach 

podatkowych.  

Przewodniczący Rady zaproponował, aby podczas szkolenia radnych w dniu 

16.02.2011 r. Pani E.Lizak, zajmująca się w Urzędzie Gminy tematyką podatków, udzieliła 

stosownych wyjaśnień, a następnie zarządził głosowanie nad projektem uchwały.  

 

Głosowanie: 

  Za   - 15 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr IV/41/2011 stanowi załącznik nr 34 do protokołu. 

 

z) wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz wzoru 

deklaracji na podatek od nieruchomości 

Treść projektu uchwały przedstawił Pan M.Maryjowski, Skarbnik Gminy, następnie 

Przewodniczący Rady Gminy zarządził nad nim głosowanie.  

 

Głosowanie: 

  Za   - 15 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr IV/42/2011 stanowi załącznik nr 35 do protokołu. 

 

aa) wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach 

Treść projektu uchwały przedstawił Pan M.Maryjowski, Skarbnik Gminy, następnie 

Przewodniczący Rady Gminy zarządził nad nim głosowanie.  

 

Głosowanie: 

  Za   - 15 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr IV/43/2011 stanowi załącznik nr 36 do protokołu. 

 

bb) wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach 

Treść projektu uchwały przedstawił Pan M.Maryjowski, Skarbnik Gminy, następnie 

Przewodniczący Rady Gminy zarządził nad nim głosowanie.  
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Głosowanie: 

  Za   - 15 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr IV/44/2011 stanowi załącznik nr 36 do protokołu. 

 

cc) zmiany budżetu gminy na 2011 rok 

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

Komisji na temat zmian wprowadzonych do budżetu gminy, następnie Przewodniczący Rady 

zarządził głosowanie nad projektem uchwały.  

 

Głosowanie: 

  Za   - 15 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr IV/45/2011 stanowi załącznik nr 37 do protokołu. 

 

dd) Regulaminu określającego warunki, w tym organizacyjne i tryb 

finansowania zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Pokój 

Treść projektu uchwały przedstawiła Pani J.Ptaszek, Zastępca Wójta, następnie 

Przewodniczący Rady zarządził nad nim głosowanie. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 15 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr IV/46/2011 stanowi załącznik nr 38 do protokołu. 

 

ee) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 

Treść projektu uchwały przedstawił Pan M.Maryjowski, Skarbnik Gminy, następnie 

Przewodniczący Rady Gminy zarządził nad nim głosowanie.  

 

Głosowanie: 

  Za   - 15 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr IV/47/2011 stanowi załącznik nr 39 do protokołu. 

 

 

Ad.11 - zapytania i wnioski mieszkańców 

Pan D.Bochenek, sołtys sołectwa Kopalina, zwrócił uwagę na teren przy przystanku 

autobusowym w Kopalinie, przy którym po opadach deszczu i roztopach śniegu tworzą się 

duże kałuże. Powiedział także o oznaczaniu od kilku lat drzew do wycinki, które do tej pory 

nie zostały wycięte  i zagrażają bezpieczeństwu.   
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Pan Z.Wójcik, sołtys sołectwa Pokój, uznał, że Pan M.Wójciak nie wyraża chęci podjęcia 

działań mających na celu spełnienie warunków  stanowiących podstawę podpisania kontraktu 

z NFZ i zwrócił uwagę na brak akceptacji z jego strony na propozycję Wójta Gminy 

dotyczącą zakupu urządzenia do zdjęć rentgenowskich dla Szpitala w Pokoju. Później 

poruszył problem palenia śmieci przez mieszkańców oraz zalegających odpadach przy 

wjeździe do lasu. 

Pani M.Wiechuła nawiązała do zgłaszanej już Radzie Gminy sprawy braku dojazdu do łąk 

i pól uprawnych w Domaradzu. Stwierdziła, że środki finansowe, które przeznaczono na 

poprawienie tej sytuacji zostały zmarnowane, gdyż prace wykonano tylko częściowo i w 

nieodpowiedni sposób. 

 

Ad.12 - wolne wnioski i oświadczenia radnych 

Radny M.Bartoń poinformował o powtarzających się sytuacjach wysypywania śmieci 

przy lesie, na końcowym odcinku ul.1 Maja w Pokoju. 

 Radny R.Szeląg powiedział o odpadach na parkingu przed wjazdem do Pokoju, które 

pozostały po spalonym samochodzie ciężarowym. 

 Wiceprzewodniczący Rady poprosił o ponaglenie sprawy mostu na ul.Opustowej w 

Zawiści, zwrócił także uwagę na potrzebę przycięcia suchych gałęzi na drzewach. 

Radny W.Hadyna poinformował o pominiętych przy wycince drzewach przy drodze 

wojewódzkiej w Krzywej Górze.  

Przewodniczący Rady poinformował radnych o obowiązku złożenia oświadczeń 

majątkowych w terminie do dnia 30.04.2011 r. 

Następnie Pani J.Ptaszek, Zastępca Wójta udzieliła odpowiedzi na zadane wcześniej przez 

radnych i mieszkańców pytania: 

 W sprawie przejazdu kolejowego ponownie zostanie złożony stosowny wniosek, 

 Patcherowanie dróg na razie nie jest możliwe ze względu na zakaz wydatkowania 

środków budżetowych do marca br., 

 Droga do wsi Świercowskie jest objęta gwarancją, planowane jest wykonanie 

odwodnienie tej drogi, 

 Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych otrzymał decyzję 

zezwalającą na wycinkę drzew przy rzece Stobrawie, 

 Płot na cmentarzu w Zieleńcu zostanie naprawiony po otrzymaniu zgody 

Skarbnika Gminy na wydatkowanie środków, 

 Ziemia zostanie przewieziona na boisko w Lubnowie wraz z poprawą warunków 

atmosferycznych, 

 Zostało wysłane pismo do Starostwa Powiatowego w Namysłowie w sprawie 

chodnika w Ładzy, 

 Uzupełnienie dróg gminnych tłuczniem, w tym ul.Rataja, w chwili obecnej nie jest 

możliwe ze względu na brak kamienia, 

 Sprawa terenu przy przystanku autobusowym w Kopalinie zostanie sprawdzona 

przez pracownika Urzędu Gminy, 

 Zostanie wydana decyzja na wycinkę drzew w Kopalinie, pod warunkiem, że 

zostanie złożony odpowiedni wniosek w tej sprawie przez Starostwo Powiatowe w 

Namysłowie, 

 Mieszkańcy Pokoju zostali poddani kontroli z zakresu postępowania z odpadami 

stałymi, w tym celu zobowiązano ich do przedstawienia zawartych umów z 

odpowiednimi firmami na odbiór odpadów,  
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 Policja zostanie poinformowana o sprawie wysypywania śmieci przy ul.1 Maja w 

Pokoju, 

 Zostało wysłane pismo w sprawie mostu przy ul.Opustowej w Zawiści, na które do 

tej pory nie otrzymano odpowiedzi, 

 Potrzeba przycięcia drzew została już zgłoszona, 

 Sprawa spalonego samochodu ciężarowego została przyjęta do realizacji, 

 Zostanie wysłane pismo do Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie pominiętych 

przy wycinaniu drzew w Krzywej Górze, 

Radna J.Paluch powiedziała o drzewach przysłaniających lampy oświetlenia ulicznego 

przy ul.Szkolnej w Dąbrówce Dolnej.  

Pani J.Ptaszek wyjaśniła, że za zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu 

drogowego odpowiada zarządca drogi, dlatego też kwestia drzew przysłaniających lampy 

oświetlenia ulicznego także należy do zarządcy drogi.  

Radny R.Szeląg wskazał na potrzebę udrożnienia rowów przy drodze powiatowej 

wiodącej do Sielic.  

 Pani J.Ptaszek zapewniła, że sprawa ta zostanie zgłoszona Starostwu Powiatowemu w 

Namysłowie.  

 Radna D.Gryl poprosiła o podanie mieszkańcom numerów telefonów do Ekowodu, 

pod którymi można zgłaszać awarie sieci wodociągowej, zwróciła także potrzebę 

oznakowania zasuw hydrantów, które trudno odnaleźć w razie potrzeby. 

 Pan Z.Wójcik przypomniał o obietnicy Wojewody dotyczącej monitorowania spraw 

dotyczących czyszczenia rowów w lasach. 

 

Ad.13 - zakończenie sesji  

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy o godz.18
20

  

zamknął IV sesję Rady Gminy Pokój.  

 

 

 

 

 

 

Protokołowała: 

Elżbieta Kuklok …………………. 


