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Protokół nr XXXV/18 

z XXXV sesji Rady Gminy Pokój 

odbytej w dniu 21 lutego 2018 r. 

 
Obecni na posiedzeniu: T.Baran, B.Frasiak, J. Jakubik, T.Krystosek, M.Kruczek, J.Mielczarek, 

J.Paluch, K.Paluch, E.Pawłowska, K.Piekarska, J.Sowa, K.Walek, zgodnie z listą obecności 

stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu. 

 

Radni nieobecni: J.Ciurla, E.Kania, 

Obradom przewodniczył Pan Jacek Gosławski Przewodniczący Rady Gminy.  

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad 

3. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy Pokój 

4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady 

5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących 

6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas XXXIV sesji Rady Gminy 

Pokój oraz z działalności między sesjami 

7. Interpelacje i zapytania radnych 

8. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) uchwalenia planu pracy Rady Gminy Pokój na 2018 rok 

b) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokój na 2018 r. 

c) zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowej Rady Gminy Pokój na 2018 rok 

d) przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych pomników przyrody na terenie gminy Pokój 

e) uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych 

i Kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „Ekowod” spółki z 

ograniczoną odpowiedzialnością w Namysłowie na lata 2018-2020 

f) wystąpienia Gminy Pokój z Lokalnego Funduszu Pożyczkowego Samorządowa 

Polska Pokój sp. z o.o. z siedzibą w Pokoju oraz z Krajowego Funduszu Rozwoju 

Samorządowa Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

g) zmiany budżetu gminy na 2018 rok 

h) wieloletniej prognozy finansowej 

9. Zapytania i wnioski mieszkańców 

10. Wolne wnioski i oświadczenia radnych 

11. Zakończenie sesji 

 

 

Ad.1 – otwarcie sesji 

 Posiedzenie Rady Gminy otworzył o godz. 15
00

 Przewodniczący Rady Gminy, Pan Jacek 

Gosławski. Następnie przywitał Pana K.Gęsiarza – Wicestarostę Namysłowskiego, Panią 

R.Podporę – Przewodniczącą Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w 

Pokoju, Panią B.Zając - Wójta Gminy, dyrektorów placówek oświatowych, sołtysów, 

mieszkańców oraz pracowników Urzędu Gminy.  
 

Ad.2 - stwierdzenie prawomocności obrad 

Przewodniczący Rady stwierdził, że w obradach bierze udział 12 radnych, co stanowi 
quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych decyzji. 

Ad.3 - przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy Pokój 
Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy Pokój, 

ze względu na ich brak zarządził głosowanie w sprawie jego przyjęcia. 
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Głosowanie: 

  Za   - 12 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Ad.4 - przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady 

Przewodniczący Rady przedstawił ustalony porządek obrad. 

Wójt Gminy zawnioskowała o wycofanie z podpunktu 8„e” porządku obrad projektu 

uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń 

Wodociągowych i Kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „Ekowod” 

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Namysłowie na lata 2018-2020, ze względu na brak 

zaakceptowania tego planu przez Walne Zgromadzenie Wspólników spółki „Ekowod”. Później 

zaproponowała wprowadzić w to miejsce projekt uchwały w sprawie określenia opłat za 

korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy 

szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pokój. Wójt Gminy wyjaśniła, że podjęcie 

tej uchwały spowodowane jest zmianą ustawy stanowiącej podstawę prawną tej uchwały.  

Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad zmianą porządku obrad wraz 

ze zmianą zaproponowaną przez Wójta Gminy. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 12 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

 W związku z wprowadzoną zmianą porządek obrad XXXV sesji Rady Gminy Pokój 

przedstawiał się w sposób następujący: 

 

1. Otwarcie sesji 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad 

3. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy Pokój 

4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady 

5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących 

6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas XXXIV sesji Rady Gminy 

Pokój oraz z działalności między sesjami 

7. Interpelacje i zapytania radnych 

8. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) uchwalenia planu pracy Rady Gminy Pokój na 2018 rok 

b) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokój na 2018 r. 

c) zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowej Rady Gminy Pokój na 2018 rok 

d) przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych pomników przyrody na terenie gminy Pokój 

e) określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i 

oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Pokój 

f) wystąpienia Gminy Pokój z Lokalnego Funduszu Pożyczkowego Samorządowa 

Polska Pokój sp. z o.o. z siedzibą w Pokoju oraz z Krajowego Funduszu Rozwoju 

Samorządowa Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

g) zmiany budżetu gminy na 2018 rok 

h) wieloletniej prognozy finansowej 

9. Zapytania i wnioski mieszkańców 

10. Wolne wnioski i oświadczenia radnych 

11. Zakończenie sesji 
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Ad.5 - informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach  

 bieżących 

Przewodniczący Rady przedstawił informacje na temat: 

 spotkania noworocznego zorganizowanego przez Wójta Gminy w dniu 

26.01.2018 r., 

  otwarcia w dniu 13.02.2018 r., w budynku po byłej Stacji Doświadczalnej Oceny 

Odmian w Pokoju, ośrodka dla seniorów. 

 

Później Przewodniczący Rady przedstawił zawiadomienie Wojewody Opolskiego z dnia  

4 stycznia 2018 r. o planowanej kontroli w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pokoju, 

stanowiące załącznik nr 2 do protokołu oraz sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń 

nauczycieli, stanowiące załącznik nr 3 do protokołu. Następnie powiedział o pożarze domu 

jednorodzinnego w Jagiennej i zaapelował do obecnych na sali narad o wsparcie rodziny 

poszkodowanej  w tym zdarzeniu.  

 

Informacja Przewodniczących Komisji na temat spraw bieżących 

 

Pan B.Frasiak, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, poinformował o spotkaniu Komisji 

w dniu 26.02.2018 r., podczas którego dokonano kontroli gospodarki finansowo-ekonomicznej 

gminy za II półrocze 2017 r.  

Pan T.Krystosek, Wiceprzewodniczący Komisji Budżetowej, poinformował o 

spotkaniach Komisji w dniach: 

 26.01.2018 r. podczas którego sporządzono plan pracy komisji na 2018 rok, 

 20.02.2018 r. w trakcie którego dokonano analizy wydatków poniesionych na 

opał w 2017 r. oraz zaopiniowano zmiany wprowadzone do budżetu gminy na 

2018 rok.  

 

Ad.6 - sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas XXXIV sesji Rady 

Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami 
Wójt Gminy w pierwszej kolejności przedstawiła informację o realizacji uchwał Rady 

Gminy Pokój podjętych podczas XXXIV sesji, stanowiącą załącznik nr 3 do protokołu, później 

przedstawiła informacje na temat: 

 podpisanej umowy na użyczenie „Centrum Doświadczania Świata” w Ładzy 

Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Opolskiego, przy okazji Wójt 

Gminy poinformowała o planowanym otwarciu tego obiektu w dniu 15.03.2018 

r., 

 oddanego do użytku Domu Dziennego Pobytu Seniora w Pokoju, 

 ogłoszonych przetargów na: termomodernizację świetlicy wiejskiej w Pokoju, 

zakup i dostawę sprzętu w ramach projektu „Przedsiębiorczy Przedszkolak”, 

remont drogi gminnej w Żabińcu, zaprojektowanie i przebudowę węzła 

przesiadkowego z modernizacją głównego przystanku w Pokoju, 

 

Na salę narad wszedł radny M.Kruczek powiększając skład rady gminy do 13 osób. 

 

 planowanych przetargów do ogłoszenia: na remont ul. Opustowej w Zawiści i 

drogi transportu rolnego Zieleniec-Krogulna oraz na wykonanie ogrodzenia 

zabytkowego parku w Pokoju, 

 otwarcia ofert w dniu 15.02.2018 r. w przetargu zorganizowanym przez Zarząd 

Dróg Wojewódzkich w Opolu na remont i przebudowę ul. Opolskiej w Pokoju 

wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego, 

 planowanego otwarcia w dniu 22.02.2018 r. sklepu „Dino” w Pokoju, 
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 zakończonych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w jednostkach OSP z terenu 

gminy Pokój.  

 

Ad.7 - interpelacje i zapytania radnych 

 Przewodniczący Rady udzielił głosu obecnemu na sesji Panu K. Gęsiarzowi, 

Wicestaroście Namysłowskiemu. 

 Pan K.Gęsiarz poinformował o planowanym wykonaniu w 2018 r. remontu drogi 

powiatowej na odcinku Domaradzka Kuźnia – Lubnów, zapewnił również, że na bieżąco będą 

usuwane ubytki w drogach i przycinane zakrzaczenia na poboczach. 

 Wiceprzewodnicząca Rady uznała za zbyt mały zakres prac planowanych do wykonania 

przez Starostwo Powiatowe w Namysłowie na terenie gminy Pokój. 

 Pan K.Gęsiarz wyjaśnił, że w budżecie na 2018 r. zaplanowano 1 mln złotych na remonty 

nakładek na terenie całego powiatu i stwierdził, że kwota ta pozwoli  na naprawę 4 km dróg, z 

czego 1 km ma zostać zrobiony na terenie gminy Pokój. Zwrócił również uwagę na ograniczone 

możliwości finansowe powiatu i powiedział o konieczności oddania do Ministerstwa Finansów 

3,5 mln złotych nienależnie pobranej subwencji oświatowej za 2011 rok. 

 Wiceprzewodnicząca Rady przypomniała o apelu Rady Gminy Pokój,  z zeszłego roku, 

skierowanym do władz powiatu o przeprowadzenie remontu dróg powiatowych. Stwierdziła, że 

w innych gminach realizowane są inwestycje na drogach, a na remonty dróg na terenie gminy 

Pokój zawsze brakuje pieniędzy. Zapytała również, kto decyduje o kolejności prac na drogach w 

poszczególnych gminach.  

 Pan K.Gęsiarz poinformował, że decyzje w tym zakresie podejmowane są przez zarząd 

powiatu.  

 Radna K.Piekarska wskazała na bardzo zły stan drogi powiatowej w Ładzy. 

 Pan K.Gęsiarz zgodził się z opinią radnej K.Piekarskiej w sprawie drogi powiatowej w 

Ładzy i wyraził nadzieję, że w przyszłym roku uda się wyremontować kolejny kilometr drogi na 

terenie gminy Pokój. 

 Wiceprzewodnicząca Rady przypomniała również o obietnicach dotyczących budowy 

chodnika w Domaradzu, w kierunku szkoły. Podziękowała również Wicestaroście za 

odpisywanie na korespondencję do niego kierowaną. 

 Pan K.Gęsiarz zapewnił o planowanej budowie tego chodnika. Stwierdził, że jego 

wykonanie byłoby łatwiejsze, gdyby w tym miejscu istniał już kiedyś chodnik. 

 Radny T.Krystosek wyraził nadzieję, że uda się wyremontować odcinek drogi 

Domaradzka Kuźnia – Lubnów. Przypomniał o wcześniejszych tłumaczeniach przedstawicieli 

Starostwa na temat braku remontów dróg powiatowych na terenie gminy Pokój, które wynikały 

głównie z ograniczonych możliwości finansowych i stwierdził, że obecnie okrojone prace 

remontowe usprawiedliwiane są koniecznością oddania przez Starostwo znacznej sumy 

subwencji oświatowej.  Zauważył, że na terenie innych gmin przeprowadzane są remonty dróg 

powiatowych. Następnie zgłosił zastrzeżenia do prac wykonywanych przy usuwaniu ubytków w 

drogach i zapytał dlaczego prace te nie są rozpoczynane od granicy powiatu, od strony 

miejscowości Szum, gdzie dziury są duże i głębokie. Stwierdził również, że większy efekt 

przyniosłoby systematyczne wykonywanie prac w każdym roku. Nawiązując do apelu Rady 

Gminy Pokój o naprawę dróg powiatowych wyjaśnił, że jego przygotowanie wynikało z braku 

reakcji władz powiatu na ciągłe prośby, wnioski i uwagi dotyczące złego stanu dróg 

powiatowych na terenie gminy Pokój. Uznał również, że Starostwo obraziło się na ten apel i 

przestało cokolwiek robić na terenie gminy Pokój. Zaproponował także  wyremontowanie 

dodatkowego odcinka drogi powiatowej przy finansowym współudziale gminy Pokój.   

 Wójt Gminy przypomniała o zarezerwowaniu  w budżecie gminy Pokój na 2017 r. 40 tyś. 

zł na wsparcie Starostwa Powiatowego w remoncie drogi powiatowej w Ładzy, we wrześniu 

zapadła jednak decyzja, że droga ta nie będzie remontowana. Wyjaśniła również o braku 

możliwości finansowanego wsparcia Starostwa w 2018 r. ze względu na zmniejszoną subwencję 

oświatową dla gminy Pokój.  
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 Przewodniczący Rady dodał, że rozgoryczenie radnych i mieszkańców wynika z 

wieloletnich zaniedbań. Zauważył, że realizacja składanych obietnic nigdy nie następuje. 

Poprosił także Wicestarostę o pomoc w sprawie zalania asfaltem nieczynnego przejazdu 

kolejowego w Pokoju. Przypomniał, że do sfinalizowania zadania konieczne było złożenie 

odpowiedniego wniosku przez Starostwo do PKP, który nie wiadomo czy został złożony. Uznał 

za bulwersujące zrezygnowanie w zeszłym roku z remontu drogi powiatowej w Ładzy, mimo iż 

gmina Pokój zadeklarowała wkład finansowany w wykonanie tych prac.  

 Radna K.Piekarska stwierdziła, że ubytki w drodze powiatowej w Ładzy są coraz 

większe i zwróciła szczególną uwagę na ubytek przy zjeździe na drogę prowadzącą do siedziby 

Stobrawskiego Parku Krajobrazowego  oraz na stwarzający zagrożenie mostek przy wyjeździe z 

Ładzy w kierunku Popielowa.  

 Pan W.Kociencki, sołtys sołectwa Zawiść, powiedział o zakrzaczeniach przy drogach 

powiatowych „wchodzących” na jezdnię. Powiedział również o wodzie, która zamiast spływać 

do rowów stoi na poboczach oraz o swoich spostrzeżeniach dotyczących usuwania ubytków w 

drogach. Zwrócił także uwagę na trzy pochylone dęby w Zawiści stwarzające zagrożenie.  

 Pan H.Panicz, sołtys sołectwa Krzywa Góra, powiedział o poboczach w Krzywej Górze, 

przy których, mimo obietnic, prace nie zostały wykonane, później zwrócił uwagę na konieczność 

przycięcia koron drzew i wycięcia zakrzaczeń przy drodze, za cmentarzem w Krzywej Górze.  

 Radna J.Paluch nawiązała do oznaczonych drzew, przeznaczonych do ścięcia. 

Stwierdziła, że czasami drzewa te czekają na wycinkę dwa lata. 

 Radna K.Piekarska zwróciła uwagę na drzewo rosnące przy chodniku w Ładzy, którego 

korzenie  niszczą ten chodnik.  

 Pan K.Gęsiarz, odnosząc się pytań radnych i sołtysów udzielił następujących odpowiedzi: 

 remont drogi na odcinku Domaradzka Kuźnia – Lubnów zaplanowany jest w budżecie 

gminy na 2018 r. i na pewno zostanie przeprowadzony, 

 część drzew przy drogach powiatowych przeznaczona jest do wycinki, 

 zakrzaczenia będą sukcesywnie wycinane,  

 będzie miał na uwadze konieczność przeprowadzenia remontu drogi powiatowej w 

Ładzy i spróbuje ustalić dlaczego nie wyremontowano tej drogi w zeszłym roku, 

 zorientuje się w sprawie przejazdu kolejowego w Pokoju i zapewnił, że jeżeli brakowało 

tylko odpowiedniego wniosku ze strony Starostwa, to postara się go wysłać do PKP, 

 wykonanie chodnika w Domaradzu będzie brane pod uwagę przy planowaniu prac do 

wykonania w najbliższym czasie.  

  

Następnie Przewodniczący Rady podziękował Wicestaroście Namysłowskiemu za przybycie na 

sesję i zarządził przerwę w obradach. 

 

Po przerwie.  

 

 Radna K.Piekarska powiedziała o konieczności wycięcia drzew w Ładzy. 

 Radny K.Walek zwrócił uwagę na posesję po Pani Szczepurek w Lubnowie i znajdujące 

się tam wysypisko śmieci. Stwierdził, że  w hałdach ubrań gromadzą się różne zwierzęta, 

których sąsiedztwo zaczyna być dokuczliwe dla okolicznych mieszkańców.  

 Radna J.Mielczarek zwróciła uwagę na bardzo zły stan drogi prowadzącej od Żabińca w 

kierunku posesji Państwa Kaizer w Jagiennej oraz na spróchniałą wierzbę rosnącą przy drodze z 

Żabińca w kierunku Domaradza. 

 Radny T.Krystosek zapytał, czy zostały wysłane pisma w sprawie zgłaszanych przez 

niego na poprzednich sesjach interpelacji dotyczących: wycięcia zakrzaczeń przy drodze 

powiatowej na odcinku Kopalina – Domaradzka Kuźnia, przeizolowania sieci niskiego napięcia 

dla dwóch  domów przy ul. Wierzbickiej w Kopalinie, odłamanego konaru umiejscowionego w 

koronie brzozy rosnącej przy drodze Zawiść – Szum, przycięcia koron drzew przysłaniających 

lampy oświetlenia ulicznego. Później poinformował o zakończonej akcji „Piórniki dla Afryki” w 
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ramach której zbierano przybory szkolne dla dzieci z Afryki i podziękował wszystkim osobom, 

które dołączyły się do tej akcji.  

 Radna J.Mielczarek powiedziała o zapadającym się mostku przy zjeździe z drogi 

powiatowej na drogę prowadzącą do posesji Państwa Wdowińskich w Kozubach.  

 Przewodniczący Rady nawiązał do wycinki drzew na terenie Pokoju, stwierdził, że 

zdrowe drzewa wycięto, a chore, porośnięte jemiołą, dalej rosną. W związku z tym poprosił o 

wyjaśnienie, czym kierowano się w dobrze drzew przeznaczonych do ścięcia.  Następnie  zapytał 

o nasadzenia nowych drzew i zaproponował, aby rozważyć możliwość wyboru tych gatunków 

drzew, które nie rosną zbyt wysoko. Później odniósł się do podwyżek cen za wywóz odpadów 

komunalnych. Poinformował, że mieszkańcy dopytują o przyczyny wzrostu cen i zmniejszenie 

częstotliwości wywozów odpadów, w tym szkła, którego odbiór zaplanowano raz na kwartał. 

Poprosił, aby przy kolejnym przetargu zastanowić nad tymi uwagami, zaproponował również, 

aby w gazetce wydawanej przez Urząd Gminy wyjaśnić mieszkańcom przyczyny wzrostu cen za 

odbiór odpadów komunalnych.  

  

Ad. 8 - podjęcie uchwał w sprawach: 

a) uchwalenia planu pracy Rady Gminy Pokój na 2018 rok 

Treść projektu uchwały omówił Przewodniczący Rady, później zarządził nad nim 

głosowanie.  

 

Głosowanie:  

  Za   - 13 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XXXV/291/2018 stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

b) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokój na 2018 r. 

Treść projektu uchwały omówił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.  

Radny T.Krystosek zaproponował rozszerzyć punkt zaplanowany na kwiecień dotyczący 

kontroli dróg gminnych i powiatowych po zimie o przegląd oznakowania, w tym oznakowania 

ulic. Zauważył również, że w punkcie zaplanowanym na wrzesień dotyczącym kontroli realizacji 

harmonogramów płatności kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Pokój zapisano, że 

kontrola ta dotyczyć będzie II półrocza, a powinna ona dotyczyć I półrocza.   

Przewodniczący Rady zaproponował zmianę  w planie pracy Komisji  Rewizyjnej 

polegającą na wykreśleniu z lutego punktu dotyczącego kontroli wydatków OSP, ze względu na 

ujęcie podobnej tematyki w planie pracy przez Komisję Budżetową. Następnie Przewodniczący 

Rady zarządził głosowanie nad omawianym projektem uchwały wraz z zaproponowanymi 

zmianami. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 13 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

   

Uchwała nr XXXV/292/2018 stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

c) zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowej Rady Gminy Pokój na 2018 

rok 

Treść projektu uchwały omówił Wiceprzewodniczący Komisji Budżetowej.  

Przewodniczący Rady zasugerował wykreślić z września punkt dotyczący oceny 

przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019, ze względu na 
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ujęcie podobnego tematu w planie pracy przez Komisję Rewizyjną, później zarządził głosowanie 

nad omawianym projektem uchwały wraz z zaproponowaną zmianą. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 13 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XXXV/293/2018 stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

d) przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych pomników przyrody na terenie 

gminy Pokój 

Treść projektu uchwały omówiła Wójt Gminy, później Przewodniczący Rady zarządził 

nad nim głosowanie.  

 

Głosowanie: 

  Za   - 13 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XXXV/294/2018 stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

e) określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w 

przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Pokój 

Treść projektu uchwały omówiła Wójt Gminy, następnie Przewodniczący Rady zarządził 

nad nim głosowanie. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 13 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XXXV/295/2018 stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

f) wystąpienia Gminy Pokój z Lokalnego Funduszu Pożyczkowego 

Samorządowa Polska Pokój sp. z o.o. z siedzibą w Pokoju oraz z Krajowego 

Funduszu Rozwoju Samorządowa Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

Treść projektu uchwały omówił Skarbnik Gminy, później Przewodniczący Rady 

zarządził nad nim głosowanie. 

 

Głosowanie:  

  Za   - 13 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XXXV/296/2018 stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

g) zmiany budżetu gminy na 2018 rok 

Treść projektów uchwał z podpunktów „g” i „h” omówił Skarbnik Gminy, 

Wiceprzewodniczący Komisji Budżetowej przedstawił pozytywną opinię Komisji na temat 

zmian wprowadzonych do budżetu gminy na 2018 rok, następnie Przewodniczący Rady 

zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. 
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Głosowanie: 

  Za   - 13 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XXXV/297/2018 stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

h) wieloletniej prognozy finansowej 

W związku z wcześniejszym omówieniem projektu uchwały przez Skarbnika Gminy 

Przewodniczący rady zarządził nad nim głosowanie.  

 

Głosowanie: 

  Za   - 13 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XXXV/298/2018 stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 

Ad. 9 - zapytania i wnioski mieszkańców 

 Pani R.Podpora, Przewodnicząca Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i 

Inwalidów w Pokoju, złożyła podziękowania Wójtowi Gminy za uruchomienie Domu 

Dziennego Pobytu dla Seniorów w Pokoju oraz za działania, które przyczyniły się do otwarcia 

sklepu „Dino” w Pokoju. Później poprosiła o dostawienie ławek na terenie Pokoju, a szczególnie 

przy ul. Wolności prowadzącej do Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów. Powiedziała również 

o planowanym wyjeździe seniorów do kina oraz o akcji rozprowadzenia dla nich jabłek. 

 Pan W.Kociencki, sołtys sołectwa Zawiść, powiedział o zgłoszeniach mieszkańców w 

sprawie psów przebywających w okolicach przystanku przy ul. Odrodzenia Polski w Zawiści.  

 

Ad.10 - wolne wnioski i oświadczenia radnych 

 Wiceprzewodnicząca Rady zaprosiła do Szkoły Podstawowej w Domaradzu na 

Międzypokoleniowy  Turniej Tenisa Stołowego. Powiedziała również o możliwości 

skontaktowania się z pogorzelcami z Jagiennej i zapytania o potrzebne im rzeczy.  

 Radna J.Mielczarek stwierdziła, że obecnie nie mają oni miejsca na przechowywanie 

otrzymanych przedmiotów. 

 Wójt Gminy przypomniała o zbiórce prowadzonej przez Stowarzyszenie „Pokój”, 

powiedziała również o firmach, które zadeklarowały pomoc poszkodowanej w pożarze rodzinie 

z Jagiennej.  

 Przewodniczący Rady zapytał o przyczyny zmniejszenia subwencji oświatowej dla 

gminy Pokój.  

 Wójt Gminy wyjaśniła, że odpowiedź na to pytanie możliwa będzie po przeanalizowaniu 

metryczki otrzymanej z Ministerstwa Edukacji Narodowej, później odnosząc się do wcześniej 

zadanych pytań udzieliła następujących odpowiedzi: 

 przekaże radnemu T.Krystoskowi kopie pism w sprawie zgłaszanych przez niego 

interpelacji,  

 skontaktuje się z panem Czaińskim z OSP Zawiść w sprawie zdjęcia konaru z 

brzozy, 

 porozmawia z prezesem Zakładu Komunalnego „Pokój” na temat usunięcia 

wierzby w Żabińcu,  

 rozezna sprawę zapadającego się mostka przy zjeździe z drogi powiatowej w 

Kozubach, 

 na wycinkę drzew w Pokoju uzyskano stosowne pozwolenia, a do nasadzeń  

wykorzystywane są miododajne gatunki drzew, Wójt Gminy stwierdziła również, 
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że prawdopodobnie o wycinkę drzew porośniętych jemiołą nikt nie wnioskował, 

Przewodniczący Rady podtrzymał swoje stanowisko dotyczące wycięcia drzew 

porośniętych jemiołą lub przeprowadzenia na nich zabiegów pielęgnacyjnych, 

prowadzących do usunięcia z nich jemioły, 

Wójt Gminy zwróciła uwagę na koszt 1 godziny pracy wysięgnika wynoszący 

200 zł, 

 częstotliwość wywozu odpadów komunalnych została określona na podstawie 

wywozów w roku poprzednim, Wójt Gminy powiedziała o możliwości 

dodatkowego wywozu szkła, dla którego rada gminy określi stosowną opłatę, 

 planuje się sprzedać posesję w Lubnowie, po Pani Szczepurek, koszt utylizacji 

zgromadzonych tam ubrań może wynieść ok. 60 tyś. zł, pracownicy firmy 

„Remondis” pobrali do badania próbki z tych ubrań i jeżeli nie będą one zawierać 

chloru, wówczas istnieje możliwość ich sprzedania do spalenia, a jeżeli będą 

zawierać chlor wówczas trzeba będzie wywieść te rzeczy na wysypisko śmieci, 

 jeżeli psy w Zawiści mają właścicieli, wówczas o załatwienie tej sprawy zostanie 

poproszona policja,  

 ławki na terenie Pokoju zostaną dostawione przy okazji przebudowy przystanku 

autobusowego w Pokoju 

 

Ad.13 - wolne wnioski i oświadczenia radnych 

 Nie zgłoszono wniosków. 

 

Ad.14 – zakończenie sesji 

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy o godz.17
55 

zamknął 

XXXV sesję Rady Gminy Pokój. 

 

 

 

 

Protokołowała: 

 

Elżbieta Kuklok …………………… 


