Protokół nr III/18
z III sesji Rady Gminy Pokój
odbytej w dniu 27 grudnia 2018 r.
Obecni na posiedzeniu: E.Kania, R.Arendarska, T.Baran, J.Ciurla, J.Gosławski, J.Jakubik,
T.Krystosek, M.Łukaszczyk, J.Marczak, K.Piekarska, A.Piszczałka, Z.Poprawa, P.Sobek,
J.Sowa, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu.
Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Pan Wacław Kociencki
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji
2. Stwierdzenie prawomocności obrad
3. Przyjęcie protokołu z II 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 II sesji Rady Gminy
Pokój oraz z działalności między sesjami
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Dobrzeń Wielki w sprawie
zasad finansowania w 2019 roku opieki zapewnianej w żłobku dzieciom z terenu
Gminy Pokój
b) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2019 rok
c) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019
d) ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Pokój oraz sołtysów
e) zmiany budżetu gminy na 2018 rok
f) uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 2019
g) wieloletniej prognozy finansowej
8. Zapytania i wnioski mieszkańców
9. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
10. Zakończenie sesji

Ad.1 – otwarcie sesji
Posiedzenie Rady Gminy otworzył o godz. 1400 Przewodniczący Rady Gminy, Pan
W.Kociencki. Następnie przywitał Panią B.Zając – Wójta Gminy Pokój, radnych, sołtysów
dyrektorów placówek oświatowych, mieszkańców oraz pracowników Urzędu Gminy.
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 II sesji Rady Gminy Pokój
Na salę narad wszedł radny J.Marczak, powiększając skład Rady Gminy do 15 osób.
Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do protokołu z II sesji Rady Gminy Pokój, ze
względu na ich brak zarządził głosowanie imienne w sprawie jego przyjęcia. Po
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przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że protokół z II sesji Rady Gminy Pokój został
przyjęty jednogłośnie.
Karta imiennego głosowania w sprawie przyjęcia protokołu z II sesji Rady Gminy
Pokój stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Ad.4 - przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
Przewodniczący Rady przedstawił ustalony porządek obrad.
Wójt Gminy zawnioskowała o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w
sprawie dopłaty z budżetu gminy Pokój do 1 m3 ścieków. Poinformowała, że podjęcie tej
uchwały związane jest z taryfą dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pokój, która zostanie zatwierdzona przez
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie i wejdzie w życie na początku stycznia 2019
r. Wyjaśniła, że taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków będzie wynosić 14,18 zł brutto
i w związku z tym proponuje się dopłatę z budżetu gminy do 1 m3 ścieków w wysokości 3,00
zł.
Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie imienne nad porządkiem obrad
wraz ze zmianą zaproponowaną przez Wójta Gminy. Po przeprowadzonym głosowaniu
stwierdził, że zmiana porządku obrad została przyjęta jednogłośnie.
Karta imiennego głosowania w sprawie zmiany porządku obrad III sesji Rady Gminy
Pokój stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
W związku z wprowadzoną zmianą porządek obrad III sesji przedstawiał się w sposób
następujący:
1. Otwarcie sesji
2. Stwierdzenie prawomocności obrad
3. Przyjęcie protokołu z II 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 II sesji Rady Gminy
Pokój oraz z działalności między sesjami
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Dobrzeń Wielki w
sprawie zasad finansowania w 2019 roku opieki zapewnianej w żłobku dzieciom
z terenu Gminy Pokój
b) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2019 rok
c) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019
d) ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Pokój oraz sołtysów
e) zmiany budżetu gminy na 2018 rok
f) uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 2019
g) wieloletniej prognozy finansowej
h) dopłaty z budżetu Gminy Pokój do 1 m3 ścieków
8. Zapytania i wnioski mieszkańców
9. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
10. Zakończenie sesji
Ad.5 - informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach
bieżących
Przewodniczący Rady przedstawił pisma kierowane Rady Gminy Pokój:
 podziękowanie dla radnych od Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Pokoju i Stowarzyszenia „Pokój” za wsparcie okazane przy organizacji wigilii dla
osób samotnych i starszych,
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 wniosek Pana R.Letkiego, kierowany do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu, o
montaż znaków drogowych (zakaz zatrzymywania się) i utworzenie przejścia dla
pieszych przy sklepie „Dino” w Pokoju, stanowiący załącznik nr 4 do protokołu,
 wniosek radnego T.Krystoska do Zarządu Powiatu Namysłowskiego w sprawie
remontu drogi powiatowej DP 1325O i 1348O na odcinku Szum (granica powiatu) –
Zawiść – Kopalina oraz o ujęcie tego zadania w budżecie powiatu na 2019 rok,
wniosek stanowi załącznik nr 5 do protokołu,
 opinię Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na temat projektu
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Pokój,
stanowiącą załącznik nr 6 do protokołu,
 opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat projektu uchwały
budżetowej na 2019 rok,
 opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat projektu uchwały o
wieloletniej prognozie finansowej na 2019 rok.
Informacja Przewodniczących Komisji na temat spraw bieżących
Pan J.Gosławski, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, poinformował o spotkaniu
Komisji w dniu 11.12.2018 r. podczas którego:
 dokonano wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji,
 zapoznano się z zadaniami statutowymi Komisji Rewizyjnej,
 zaopiniowano projekt budżetu gminy na rok 2019,
 opracowano plan pracy Komisji na 2019 rok.
Pan T.Krystosek, Przewodniczący Komisji Budżetowej, poinformował o
posiedzeniach Komisji w dniach:
 10.12.2018 r. podczas którego dokonano wyboru Przewodniczącego i
Wiceprzewodniczącego Komisji oraz sporządzono plan pracy Komisji na 2019
rok,
 21.12.2018 r. w trakcie którego zaopiniowano zmiany w budżecie gminy na
2018 rok oraz zaopiniowano projekt budżetu gminy na 2019 rok.
Pan J.Ciurla, Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, poinformował o
posiedzeniu Komisji w dniu 14.12.2018 r. podczas którego:
 dokonano wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji,
 zapoznano się z zadaniami statutowymi Komisji,
 sporządzono plan pracy Komisji na 2019 rok.
Ad.6 - sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas II sesji Rady Gminy
Pokój oraz z działalności między sesjami
Wójt Gminy w pierwszej kolejności przedstawiła informację o realizacji uchwał Rady
Gminy Pokój podjętych podczas II sesji, stanowiącą załącznik nr 7 do protokołu, później
przedstawiła informacje na temat:
 odbioru remontu drogi wojewódzkiej nr 454 w Pokoju wraz z budową ciągu pieszorowerowego w dniu 20.12.2018 r. i uwag skierowanych do wykonawcy prac,
 zakończonych, z uwagami, remontów ul. Średniej w Krogulnej i ul. Opustowej w
Zawiści,
 dokonanego rozliczenia remontu drogi gminnej w Żabińcu,
 trwającego II etapu remontu i przebudowy remizy OSP w Pokoju,
 podpisania umowy na doposażenie zaplecza kuchennego w remizie OSP w Pokoju,
 planowanej przebudowy głównego przystanku autobusowego w Pokoju, której
zakończenie ma nastąpić do końca kwietnia 2019 r.,
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 zrealizowanego przez Stowarzyszenie Odnowy wsi Zieleniec I etapu projektu „Strefa
Aktywnego Wypoczynku na Stobrawskim Zielonym Szlaku”, w ramach którego
wykonano ogrodzenie boiska sportowego w Pokoju,
 planowanego podpisania umowy na dofinansowanie budowy kanalizacji w Zieleńcu –
II etap,
 przekazanego do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu wniosku o:
 ustawienie znaków „zakaz zatrzymywania się” oraz wykonanie
oznakowania poziomego zakazującego wyprzedzanie przy sklepie
„DINO” w Pokoju,
 wykonanie oznakowania poziomego i pionowego zakazującego
wyprzedzanie na odcinku drogi od Zajazdu „Pod Borem” do
skrzyżowania z drogą powiatową 1348O,
 wykonanie oznakowania poziomego na skrzyżowaniu z drogą
powiatową 1348O, zapewniającego kierowcom bezpieczne włączanie
się do ruchu na drodze wojewódzkiej,
Wójt Gminy przy okazji poinformowała o przekazaniu tego wniosku przez Zarząd
Dróg Wojewódzkich w Opolu do Urzędu Marszałkowskiego w Opolu w celu wydania
opinii na jego temat, przedstawiła także pismo Urzędu Marszałkowskiego w Opolu
kierowane do Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie informujące o
planowanym wykonaniu przejścia dla pieszych przy sklepie „Dino” w Pokoju,
 rozstrzygniętego przetargu na „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów
komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i
niezamieszkałych na terenie gminy Pokój w 2019 r.”,
 przygotowywania kolejnych postępowań przetargowych na realizację projektów
związanych z rewitalizacją zabytkowego parku w Pokoju,
 zaakceptowania przez Zarząd Powiatu Namysłowskiego listy zadań wskazanych przez
Gminę Pokój do realizacji w ramach budżetu powiatu na 2019 rok,
 planowanego zorganizowania w Urzędzie Gminy Pokój, w dniu 10.01.2019 r.,
spotkania wójtów z terenu powiatu namysłowskiego, które będzie okazją do wymiany
doświadczeń i informacji.
Następnie Przewodniczący Rady zarządził przerwę w obradach.
Po przerwie.
Ad.7 - Podjęcie uchwał w sprawach:
a) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Dobrzeń Wielki w sprawie
zasad finansowania w 2019 roku opieki zapewnianej w żłobku dzieciom z terenu
Gminy Pokój
Treść projektu uchwały omówiła Pani A.Kruszelnicka, Zastępca Wójta.
Radny J.Gosławski odniósł się do zapisu w §1ust. 2 uchwały mówiącego o faktycznym
pobycie dziecka w żłobku i zapytał, czy za czas nieobecności również będzie przekazywana
dotacja.
Zastępca Wójta wyjaśniła, że szczegółowe zasady przekazywania dotacji gminie Dobrzeń
Wielki zostaną określone w porozumieniu pomiędzy ginami.
Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie imienne nad omawianym
projektem uchwały i po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że uchwała została
jednogłośnie przyjęta.
Karta imiennego głosowania nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
porozumienia z Gminą Dobrzeń Wielki w sprawie zasad finansowania w 2019 roku opieki
zapewnianej w żłobku dzieciom z terenu Gminy Pokój stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Uchwała nr III/12/2018 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik
nr 8 do protokołu.
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b) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2019 rok
Treść projektu uchwały omówiła Pani J.Ptaszek, Sekretarz Gminy.
Radny T.Krystosek poprosił o wskazanie osób wchodzących w skład Gminnej Komisji
Rozwiazywania Problemów Alkoholowych.
Sekretarz Gminy wymieniła wszystkich członków Komisji.
Radny J.Gosławski zapytał o liczbę wniosków kierowanych przez Komisję do Sądu
Rodzinnego o poddanie się obowiązkowi leczenia osób uchylających się od podjęcia leczenia
oraz o liczbę dzieci i młodzieży, którzy w ramach Programu, korzystali z dożywiania w
stołówkach szkolnych.
Sekretarz Gminy wyjaśniła, że wnioski do Sądu o poddanie się obowiązkowemu leczeniu
dotyczyły 3 osób, poinformowała również, że do tej pory, w ramach Programu, dzieci i
młodzież nie korzystali z dożywiania.
Przewodniczący Rady zapytał o efekty, jakie przynosi obowiązkowe leczenie.
Sekretarz Gminy przyznała, że nie zawsze leczenie to przynosi zamierzone rezultaty.
Radny J.Gosławski zapytał o częstotliwość z jaką odbywają się kontrole w punktach
sprzedaży alkoholu.
Sekretarz Gminy poinformowała, że kontrole takie przeprowadzone są w przypadku
pozyskania informacji o nieprawidłowościach w handlu alkoholem.
Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie imienne nad omawianym
projektem uchwały i po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że uchwała została
jednogłośnie przyjęta.
Karta imiennego głosowania nad uchwałą w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok stanowi załącznik nr 9
do protokołu.
Uchwała nr III/13/2018 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok stanowi załącznik nr 10 do
protokołu.
c) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019
Treść projektu uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy.
Radny J.Gosławski zwrócił uwagę na pkt 3 „Celów i zadań gminy w zakresie
przeciwdziałania narkomanii”, w którym jest mowa o prowadzeniu profilaktycznej
działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania
problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży i stwierdził, że prowadzenie
takiej działalności względem rodziców jest równie ważne i zawnioskował o dodanie we
wskazanym punkcie, po słowach „dzieci i młodzieży”, słowa „rodziców”.
Pani D.Guszkiewicz, Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w
Domaradzu, zapewniła o prowadzeniu kampanii informacyjnej nie tylko wśród uczniów, ale
również wśród rodziców.
Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie imienne nad omawianym
projektem uchwały wraz ze zmianą zaproponowaną przez radnego J.Gosławskiego. Po
przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że uchwała została jednogłośnie przyjęta.
Karta imiennego głosowania nad uchwałą w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Uchwała nr III/14/2018 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2019 stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
d) ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Pokój oraz sołtysów
Treść projektu uchwały przedstawił Skarbnik Gminy.
Radny T.Krystosek, zapytał o wypłatę diet dla osób pełniących jednocześnie funkcję
radnego i sołtysa, później odniósł się do zapisu §2 ust.3 uchwały mówiącego o sposobie
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naliczania diety w przypadku braku możliwości pełnienia obowiązków przez sołtysa i zapytał
o sposób weryfikacji przez Urząd Gminy takich sytuacji.
Skarbnik Gminy poinformował, że sołtysi będą składać oświadczenia o braku możliwości
pełnienia swoich obowiązków, wyjaśnił, że najczęściej będzie to dotyczyć konieczności
potwierdzenia w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych niewykonywania obowiązków sołtysa
w czasie choroby. Powiedział również, że osobie, która jednocześnie sprawuje funkcję sołtysa
i radnego będą przysługiwać dwie diety.
Pan D.Bochenek, sołtys sołectwa Kopalina, zapytał, czy zryczałtowana dieta sołtysa
zniesie prawo do inkasa za zebrany podatek.
Skarbnik Gminy wyjaśnił, że ryczałt jest wypłacany za pełnienie funkcji, natomiast inkaso
przysługuje za zebrany podatek i nadal będzie wypłacane.
Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie imienne nad omawianym
projektem uchwały. Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że uchwała została
jednogłośnie przyjęta.
Karta imiennego głosowania nad uchwałą w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych
Rady Gminy Pokój oraz sołtysów stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Uchwała nr III/15/2018 w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy
Pokój oraz sołtysów stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
e) zmiany budżetu gminy na 2018 rok
Treść projektu uchwały omówił Skarbnik Gminy.
Przewodniczący Komisji Budżetowej poinformował o pozytywnej opinii Komisji na
temat zmian wprowadzonych do budżetu gminy na 2018 rok.
Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie imienne nad omawianym
projektem uchwały. Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że uchwała została
jednogłośnie przyjęta.
Karta imiennego głosowania nad uchwałą w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok
stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Uchwała nr III/16/2018 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok stanowi załącznik
nr 16 do protokołu.
f) uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 2019
Treść projektów uchwał z podpunktów „f” i „g” omówił Skarbnik Gminy.
Przewodniczący Rady przedstawił pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Opolu o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok. Opinia stanowi załącznik
nr 17 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił pozytywne opinie Komisji na temat
projektu budżetu gminy na 2019 r. oraz wieloletniej prognozy finansowej.
Przewodniczący Komisji Budżetowej również przedstawił pozytywne opinie Komisji na
temat projektu budżetu gminy na 2019 rok i wieloletniej prognozy finansowej. Później,
nawiązując do projektu wieloletniej prognozy finansowej, powiedział o uwadze Komisji
odnoszącej się do różnicy pomiędzy dopuszczalnym wskaźnikiem spłaty zobowiązań a
wskaźnikiem planowanej łącznej kwoty zobowiązań, która w 2022 r. wynosić będzie jedynie
0,15%. Stwierdził, ze sytuacja taka wymaga dużej staranności przy realizacji przyjętych
planów w zakresie, przede wszystkim, nadwyżki operacyjnej.
Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie imienne nad omawianym
projektem uchwały. Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że uchwała została
jednogłośnie przyjęta.
Karta imiennego głosowania nad uchwałą w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pokój na
rok 2019 stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
Uchwała nr III/17/2018 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 2019 stanowi
załącznik nr 19 do protokołu.
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g) wieloletniej prognozy finansowej
Przewodniczący Rady poinformował o zaopiniowaniu z uwagami projektu uchwały w
sprawie wieloletniej prognozy finansowej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu.
Opinia stanowi załącznik nr 20 do protokołu. Później przypomniał, że Komisja Rewizyjna i
Komisja Budżetowa przedstawiły opinie na temat wieloletniej prognozy finansowej przy
omawianiu projektu budżetu gminy na 2019 rok.
Następnie, na wniosek radnego T.Krystoska, Przewodniczący Rady odczytał w całości
opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat wieloletniej prognozy finansowej,
a Skarbnik Gminy odniósł się do uwagi zawartej w tej opinii.
Później Przewodniczący Rady zarządził głosowanie imienne nad omawianym projektem
uchwały. Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że uchwała została jednogłośnie
przyjęta.
Karta imiennego głosowania nad uchwałą w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
Uchwała nr III/18/2018 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej stanowi
załącznik nr 22 do protokołu.
h) dopłaty z budżetu Gminy Pokój do 1 m3 ścieków
Treść projektu uchwały przedstawiła Wójt Gminy.
Radny T.Krystosek poprosił o wskazanie kwoty, jaka miesięcznie będzie obciążać budżet
gminy z tytułu zastosowania dopłat.
Wójt Gminy wyjaśniła, że w skali roku kwota ta będzie wynosić 160 tyś zł.
Radny J.Gosławski zapytał o cenę, jaką mieszkaniec faktycznie będzie płacić za ścieki w
2019 r., a jaką płacił do tej pory.
Wójt Gminy wyjaśniła, że w 2019 r. cena za ścieki dla mieszkańców będzie wynosić
11,18 zł brutto, dodała również, że do tej pory cena ta wynosiła 8,48 zł brutto.
Wiceprzewodniczący Rady zapytał o dopłaty do ścieków dowożonych.
Wójt Gminy poinformowała, że kwestie dotyczące ścieków dowożonych są regulowane
zarządzeniem prezesa spółki „Ekowod”.
Przewodniczący Rady zapytał, czy ścieki powstające na myjni samochodowej również
będą objęte dopłatami z budżetu gminy.
Wójt Gminy wyjaśniła, że sprawa ta jest uregulowana w umowie pomiędzy właścicielem
myjni, a spółką „Ekowod”, której treści ona nie zna.
Później Przewodniczący Rady zarządził głosowanie imienne nad omawianym projektem
uchwały. Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że uchwała została przyjęta przy 8
głosach „za” i 7 głosach „wstrzymujących się”.
Karta imiennego głosowania nad uchwałą w sprawie dopłaty z budżetu Gminy Pokój do 1
3
m stanowi załącznik nr 23 do protokołu.
Uchwała nr III/19/2018 w sprawie dopłaty z budżetu Gminy Pokój do 1 m3 ścieków
stanowi załącznik nr 24 do protokołu.
Ad.8 - zapytania i wnioski mieszkańców
Pan D.Bochenek, sołtys sołectwa Kopalina, poinformował o dzikim wysypisku, jakie
powstało pomiędzy Kopaliną, a Lubnowem. Później wyraził swoje niezadowolenie ze zmiany
kryteriów, według których zapraszano starszych i samotnych mieszkańców na spotkanie
wigilijne. Stwierdził, że zaproszenia otrzymały również osoby, które według niego, nie
powinny brać udziału w tym spotkaniu. Nie zgodził się także z informacją dotyczącą
ograniczonego budżetu na zorganizowanie tego spotkania i zaproponował wdrożenie innych
niż dotychczas rozwiązań, np. w zakresie przewozu osób.
Pani M.Preuhs, nie zgodziła się z wypowiedzią Pana D.Bochenka i odniosła się do
poruszonych przez niego kwestii.
Radny T.Baran powiedział o konieczności uzupełnienia tłuczniem ubytków w
parkingu dla autobusów szkolnych oraz w ulicach: Szkolnej i Rybackiej w Krogulnej,
zawnioskował również o wycięcie zakrzaczeń przy ul. Młyńskiej w Krogulnej.
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Radny J.Gosławski zwrócił uwagę na brak przejścia dla pieszych przed przystankiem
autobusowym na ul. Opolskiej w Pokoju. Później zapytał, czy przy sklepie „Dino” w Pokoju
będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się samochodów ciężarowych. Następnie zwrócił
uwagę na konieczność usunięcia pni przy drogach gminnych, stwarzających zagrożenie.
Potem nawiązał do planowanego posadzenia drzewek przy ul. Nowy Świat w Pokoju i
poprosił, aby w miejscu, w którym sadzonki te mają zostać nasadzone, odsunąć stary bruk.
Ad.9 - wolne wnioski i oświadczenia radnych
Przewodniczący Rady przedstawił informacje na temat:
 udziału w wigilii dla samotnych, zorganizowanej przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Pokoju,
 uczestnictwa w spotkaniu opłatkowym dla członków koła Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Pokoju,
 udziału w jasełkach zorganizowanych przez Szkołę Podstawową w Pokoju.
Radna J.Sowa podziękowała Sekretarzowi Gminy za pomoc w założeniu Koła Gospodyń
Wiejskich.
Radny T.Krystosek powiedział o odpowiedzi na wniosek złożony przez niego do Zarządu
Powiatu Namysłowskiego w sprawie remontu dróg powiatowych, w której poinformowano go
o planowanym opracowaniu w I kwartale 2019 r., w porozumieniu z Wójtami, pięcioletniego
planu remontu dróg powiatowych przebiegających przez poszczególne gminy. Później
zasugerował, aby jeszcze przed nowym podziałem środków na drogi dla powiatów,
zorganizować spotkanie ze Starostą Namysłowskim. Następnie odniósł się do ostatniego
numeru „Przeglądu”, gazetki wydawanej przez Urząd Gminy i stwierdził, że jego struktura
odbiega od dotychczasowej formuły. Dla przykładu powiedział o opublikowaniu tylko
jednego artykułu spośród ośmiu złożonych przez niego propozycji i zasugerował, aby określić
powierzchnię druku przysługującą w gazetce poszczególnym jednostkom. Poprosił także o
konsekwencję w zamieszczaniu informacji o funkcjach pełnionych przez autorów artykułów.
Radna K.Piekarska zawnioskowała o ustawienie znaków ograniczający prędkość do
40 km/h na drodze powiatowej w Ładzy oraz o wycięcie dębu wyrastającego z chodnika.
Ad.8 - zakończenie sesji
Wobec zrealizowania porządku obrad o godz.1615 Przewodniczący Rady Gminy
zamknął III sesję Rady Gminy Pokój.

Protokołowała:
Elżbieta Kuklok …………………….
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