Protokół nr VII/19
z VII sesji Rady Gminy Pokój
odbytej w dniu 24 kwietnia 2019 r.
Obecni na posiedzeniu: R.Arendarska, T.Baran, J.Ciurla, J.Gosławski, J.Jakubik, E.Kania,
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 VI sesji Rady Gminy Pokój
4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
5. Informacja przedstawiciela Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” na
temat gospodarki melioracyjnej na terenie gminy Pokój, ze szczególnym
uwzględnieniem rzeki Stobrawy
6. Informacja przedstawiciela spółki „Ekowod” na temat stanu hydrantów na terenie
gminy oraz planowanych inwestycji na sieci wodno-kanalizacyjnej
7. Informacja przedstawiciela Polskiej Spółki Gazowniczej na temat możliwości
gazyfikacji gminy Pokój
8. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach
bieżących
9. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas VI sesji Rady Gminy
Pokój oraz z działalności między sesjami
10. Interpelacje i zapytania radnych
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez
Gminę Pokój oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych
b) planu podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego
nauczycieli szkół dla których Gmina Pokój jest organem prowadzącym,
na rok budżetowy 2019
c) trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego w Pokoju oraz szczegółowych warunków jego
funkcjonowania
d) określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za
usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników
bezodpływowych na terenie gminy Pokój
e) nieuchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń
Wodociągowych i Kanalizacyjnych
będących w posiadaniu Zakładu
Wodociągów i Usług Komunalnych „Ekowod” sp. z o.o. na terenie gminy Pokój
na lata 2019-2021
f) uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń
Wodociągowych i Kanalizacyjnych będących w posiadaniu gminy Pokój na lata
na lata 2019-2021
g) zmiany budżetu gminy na 2019 rok
h) wieloletniej prognozy finansowej
12. Zapytania i wnioski mieszkańców
13. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
14. Zakończenie sesji
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Ad.1 – otwarcie sesji
Posiedzenie Rady Gminy otworzył o godz. 1500 Przewodniczący Rady Gminy, Pan
W.Kociencki. Na wstępnie poinformował, że ze względu na transmitowanie sesji, osoby
biorące w niej udział, wyrażają zgodę na publikację swojego wizerunku i wypowiedzi,
zwrócił także uwagę na obowiązek przestrzegania przepisów RODO, odnoszących się do
ochrony danych osobowych.
Później przywitał Panią B.Zając – Wójta Gminy Pokój, Pana A.Masiowskiego – Prezesa
Zarządu Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „Ekowod” sp. z o.o w Namysłowie,
radnych, sołtysów, dyrektorów placówek oświatowych, Panią R.Podporę - Przewodniczącą
Koła Emerytów w Pokoju, mieszkańców oraz pracowników Urzędu Gminy.
Ad.2 - stwierdzenie prawomocności obrad
Przewodniczący Rady stwierdził, że w obradach bierze udział 15 radnych, co stanowi
quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych decyzji.
Ad.3 - przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Gminy Pokój
Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do protokołu z VI sesji Rady Gminy Pokój, ze
względu na ich brak zarządził głosowanie w sprawie jego przyjęcia.
Wyniki imiennego głosowania:
ZA(15):

Piotr Sobek, Wacław Kociencki, Jacek Marczak, Edward Kania, Jarosław Ciurla, Marek
Łukaszczyk, Tomasz Krystosek, Tadeusz Baran, Krystyna Piekarska, Renata Arendarska,
Jacek Gosławski, Alicja Piszczałka, Zenon Poprawa, Jerzy Jakubik, Jadwiga Sowa
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
BRAK GŁOSU(0):
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady rady stwierdził, że protokół z
VI sesji Rady Gminy Pokój został przyjęty jednogłośnie.
Ad.4 - przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
Przewodniczący Rady przedstawił ustalony porządek obrad, nie wniesiono do niego
żadnych uwag.
Ad. 5 - informacja przedstawiciela Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody
Polskie” na temat gospodarki melioracyjnej na terenie gminy Pokój,
ze szczególnym uwzględnieniem rzeki Stobrawy
Przewodniczący Rady poinformował, że ze względu na brak możliwości wzięcia
udziału w sesji przedstawiciela Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”
realizacja tego punktu zostanie przesunięta na następną sesję.
Ad. 6 - informacja przedstawiciela spółki „Ekowod” na temat stanu hydrantów na
terenie gminy oraz planowanych inwestycji na sieci wodno-kanalizacyjnej
Pan A.Masiowski, Prezes Zarządu Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych
„Ekowod” sp. z o. o w Namysłowie, na wstępie poinformował, że przedsiębiorstwo wodnokanalizacyjne nie odpowiada za stan hydrantów, które służą do celów przeciwpożarowych i
przedstawił opinie prawne, które to stanowisko potwierdzają. Później przedstawił
zaplanowane inwestycje na terenie gminy Pokój, wśród których wymienił: budowę stacji
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podnoszenia ciśnienia w Zieleńcu, rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowościach Okoły
i Krzywa Góra oraz doraźny remont oczyszczalni ścieków w Pokoju. Następnie odnosząc się
do gospodarki ściekowej na terenie gminy Pokój, zaproponował budowę tranzytu i tłoczenie
ścieków do oczyszczalni w Namysłowie. Przedstawił również planowane koszty budowy
nowej oczyszczalni ścieków.
Wójt Gminy przedstawiła stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Państwowej
Straży Pożarnej, stwierdzające, że spółka „Ekowod” jest nie tylko właścicielem części sieci
wodociągowej zapewniającej dostawę wody do celów przeciwpożarowych, ale jest również
podmiotem faktycznie władającym infrastrukturą wodociągową. Powiedziała również o
konieczności dokonania jesienią wyboru pomiędzy budową nowej oczyszczalni ścieków, a
budową tranzytu do tłoczenia ścieków do Namysłowa.
Radny J.Gosławski poprosił o przygotowanie symulacji ceny 1 m3 ścieków dla
mieszkańców w dwóch wariantach: w przypadku budowy nowej oczyszczalni ścieków oraz w
przypadku budowy tranzytu ścieków do Namysłowa. Nie zgodził się z przedstawionym przez
Prezesa spółki „Ekowod” stanowiskiem w sprawie hydrantów.
Pan A.Masiowski wyjaśnił, że to Gmina będzie określać ceny ścieków i zaproponował
pomoc w oszacowaniu tych wartości. Jeszcze raz poinformował, że spółka „Ekowod” nie
odpowiada za hydranty.
Przewodniczący Rady zapytał o terminy czyszczenia końcówek na sieci
wodociągowej oraz o podmiot, który zapłaci za wodę zużytą do ich czyszczenia.
Pan A.Masiowski zapewnił, że sieć wodociągowa jest monitorowana na bieżąco i
poprosił o zgłaszanie do spółki przypadków pogorszenia się jakości wody, poinformował
również, że koszty wody zużytej do czyszczenia końcówek ponosi „Ekowod”.
Przewodniczący Rady zapytał o różnicę poziomów pomiędzy Pokojem, a
Świerczowem.
Pan A.Masiowski stwierdził, że różnica poziomów pomiędzy tymi miejscowościami
jest niewielka.
Radna K.Piekarska poprosiła o informowanie sołtysów o awariach na sieci
wodociągowej. Stwierdziła, że w przypadku przerw w dostawie wody mieszkańcy najczęściej
dzwonią do sołtysa.
Pan A.Masiowski zwrócił uwagę na całodobowe dyżury pełnione w „Ekowodzie” i
poprosił o zasięganie informacji u dyżurnego na temat braku wody w sieci wodociągowej.
Radny J.Marczak poprosił o wskazanie liczby rodzajów hydrantów na terenie powiatu.
Stwierdził również, że jednostki OSP nie dysponują kluczami do wszystkich rodzajów
hydrantów.
Pan A.Masiowski nie był w stanie jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie dotyczące
liczby rodzajów hydrantów, zadeklarował pomoc w wyposażenie jednostek OSP w
odpowiednie klucze do hydrantów.
Radny T.Krystosek zwrócił się do Pana A.Masiowskiego z następującymi pytaniami:
 Kto ma zapewnić jednostkom OSP klucze do otwierania hydrantów?
 Kto ponosi koszty uszkodzenia hydrantów przez jednostki OSP? Radny wyjaśnił, że
chodzi mu o sytuację, kiedy straż przyjeżdża do pożaru, musi uruchomić hydrant, a nie
posiada odpowiedniego klucza do otwarcia zasuwy.
 Do kogo należy zgłaszać awarię hydrantów?
Pan A. Masiowski poprosił, aby jednostki OSP zgłaszały brak kluczy do Państwowej
Straży Pożarnej, zapewnił, że „Ekowod” nie będzie nikogo obciążać za uszkodzenie hydrantu.
Powiedział także, że informacje o przeciekających hydrantach należy przekazywać do
„Ekowodu”, natomiast informacje odnośnie hydrantów nieczynnych należy zgłaszać do
Urzędu Gminy Pokój.
Wójt Gminy stwierdziła, że należy zorganizować spotkanie z Komendantem
Państwowej Straży Pożarnej w sprawie kluczy dla OSP. Powiedziała także o możliwości
zgłaszania wszelkich uwag i awarii do Urzędu Gminy. Zapewniła, że jeżeli jakieś zadanie nie
będzie należeć do Gminy wówczas zostanie ono przekazane, według właściwości, do
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odpowiedniej instytucji. Zwróciła także uwagę na brak podstaw prawnych do ujęcia w
budżecie gminy kosztów związanych z wymianą hydrantów.
Radny J.Gosławski odnosząc się do ewentualnej budowy nowej oczyszczalni ścieków
zapytał, czy będzie ona w stanie odebrać ścieki z terenu całej gminy.
Pan A.Masiowski poinformował, że koncepcja budowy tej oczyszczalni zakłada
obsługę całej gminy.
Ad. 7 - informacja przedstawiciela Polskiej Spółki Gazowniczej na temat możliwości
gazyfikacji gminy Pokój
Przewodniczący Rady poinformował, że ze względu na brak możliwości wzięcia
udziału w sesji przedstawiciela Polskiej Spółki Gazowniczej realizacja tego punktu zostanie
przesunięta na następną sesję.
Ad. 8 - informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach
bieżących
Przewodniczący Rady przedstawił pisma kierowane do Biura Rady Gminy:
 wniosek Pani A.Piszczałki, kierowany do Zarządu Powiatu Namysłowskiego, w
sprawie wykonania dodatkowego przejścia dla pieszych w miejscowości Lubnów,
wniosek stanowi załącznik nr 2 do protokołu,
 zarządzenie Wójta Gminy Pokój z dnia 27.03.2019 r. w sprawie przedstawienia
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pokój za 2018 rok oraz
informacji o stanie mienia,
 uchwałę nr 1/2019 Zarządu Oddziału ZNP w Pokoju z dnia 20.03.2019 r. w sprawie
objęcia ochroną związkową osób wskazanych w tej uchwale, uchwała stanowi
załącznik nr 3 do protokołu,
 opinię Opolskiego Kuratora Oświaty na temat projektu uchwały w sprawie ustalenia
planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pokój oraz
określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, stanowiącą załącznik
nr 4 do protokołu,
 sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Pokój na lata 20162026, stanowiące załącznik nr 5 do protokołu,
 Ocenę Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2018, stanowiącą załącznik nr 6 do
protokołu.
Informacja Przewodniczących Komisji na temat spraw bieżących
Pan J.Gosławski, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, poinformował o posiedzeniu
Komisji w dniu 15.04.2019 r. podczas którego dokonano kontroli dróg gminnych, dróg
powiatowych i drogi wojewódzkiej nr 454.
Pan T.Krystosek, Przewodniczący Komisji Budżetowej, poinformował o posiedzeniu
Komisji w dniu 17.04.2019 r. podczas którego:
 dokonano analizy gospodarki finansowej gminnych jednostek OSP za 2018 r.,
 dokonano analizy wydatków poniesionych na drogi w 2018 r. i I kwartale 2019 r.,
 zaopiniowano zmiany wprowadzone do budżetu gminy na 2019 rok.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji nie odbyła spotkań w okresie międzysesyjnym.
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Ad. 9 - sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas VI sesji Rady
Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami
Wójt Gminy w pierwszej kolejności przedstawiła informację o realizacji uchwał Rady
Gminy Pokój podjętych podczas VI sesji, stanowiącą załącznik nr 7 do protokołu, później
przedstawiła informację na temat działalności między sesjami.
Ad.10 - interpelacje i zapytania radnych
Radny T.Krystosek przedstawił treść interpelacji w sprawie scentralizowania
księgowości dla stowarzyszeń funkcjonujących na terenie Gminy Pokój, później przekazał ją
Przewodniczącemu Rady Gminy.
Następnie Przewodniczący Rady zarządził przerwę w obradach.
Po przerwie.
Ad.11 - Podjęcie uchwał w sprawach:
a) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych
przez Gminę Pokój oraz określenia granic obwodów publicznych szkół
podstawowych
Treść projektu uchwały omówiła Wójt Gminy. Przewodniczący Rady przedstawił
pozytywną opinię Opolskiego Kuratora Oświaty na temat planu sieci szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Pokój oraz określenia granic obwodów publicznych szkół
podstawowych, później zarządził głosowanie nad omawianym projektem uchwały.
Wyniki imiennego głosowania:
ZA(15):

Piotr Sobek, Wacław Kociencki, Jacek Marczak, Edward Kania, Jarosław Ciurla, Marek
Łukaszczyk, Tomasz Krystosek, Tadeusz Baran, Krystyna Piekarska, Renata Arendarska,
Jacek Gosławski, Alicja Piszczałka, Zenon Poprawa, Jerzy Jakubik, Jadwiga Sowa
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
BRAK GŁOSU(0):
Uchwała Nr VII/44/2019 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
b) planu podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia
zawodowego nauczycieli szkół dla których Gmina Pokój jest organem
prowadzącym, na rok budżetowy 2019
Treść projektu uchwały omówiła Wójt Gminy, później Przewodniczący Rady
zarządził nad nim głosowanie.
Wyniki imiennego głosowania:
ZA(15):

Piotr Sobek, Wacław Kociencki, Jacek Marczak, Edward Kania, Jarosław Ciurla, Marek
Łukaszczyk, Tomasz Krystosek, Tadeusz Baran, Krystyna Piekarska, Renata Arendarska,
Jacek Gosławski, Alicja Piszczałka, Zenon Poprawa, Jerzy Jakubik, Jadwiga Sowa
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
BRAK GŁOSU(0):
Uchwała Nr VII/45/2019 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
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c) trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego w Pokoju oraz szczegółowych warunków jego
funkcjonowania
Treść projektu uchwały omówiła Wójt Gminy, później Przewodniczący Rady
zarządził nad nim głosowanie.
Wyniki imiennego głosowania:
ZA(15):

Piotr Sobek, Wacław Kociencki, Jacek Marczak, Edward Kania, Jarosław Ciurla, Marek
Łukaszczyk, Tomasz Krystosek, Tadeusz Baran, Krystyna Piekarska, Renata Arendarska,
Jacek Gosławski, Alicja Piszczałka, Zenon Poprawa, Jerzy Jakubik, Jadwiga Sowa
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
BRAK GŁOSU(0):
Uchwała Nr VII/46/2019 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
d) określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli
nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Pokój
Treść projektu uchwały omówiła Sekretarz Gminy, później Przewodniczący Rady
zarządził nad nim głosowanie.
Wyniki imiennego głosowania:
ZA (13):
Wacław Kociencki, Marek Łukaszczyk, Jarosław Ciurla, Tadeusz Baran, Jadwiga Sowa,
Krystyna Piekarska, Tomasz Krystosek, Zenon Poprawa, Piotr Sobek, Jacek Marczak, Jerzy
Jakubik, Alicja Piszczałka, Renata Arendarska
PRZECIW (1):
Edward Kania
WSTRZYMUJE SIĘ (1):
Jacek Gosławski
Uchwała Nr VII/47/2019 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
e) nieuchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń
Wodociągowych i Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu
Wodociągów i Usług Komunalnych „Ekowod” sp. z o.o. na terenie gminy
Pokój na lata 2019-2021
Treść projektu uchwały omówiła Sekretarz Gminy, później Przewodniczący Rady
zarządził nad nim głosowanie.
Wyniki imiennego głosowania:
ZA (12):
Wacław Kociencki, Jarosław Ciurla, Tomasz Krystosek, Piotr Sobek, Edward Kania, Renata
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Arendarska, Alicja Piszczałka, Jadwiga Sowa, Jacek Marczak, Marek Łukaszczyk, Jerzy
Jakubik, Jacek Gosławski
PRZECIW (3):
Krystyna Piekarska, Tadeusz Baran, Zenon Poprawa
Uchwała Nr VII/48/2019 stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
f) uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń
Wodociągowych i Kanalizacyjnych będących w posiadaniu gminy Pokój
na lata na lata 2019-2021
Treść projektu uchwały omówiła Sekretarz Gminy, później Przewodniczący Rady
zarządził nad nim głosowanie.
Wyniki imiennego głosowania:
ZA(15):

Piotr Sobek, Wacław Kociencki, Jacek Marczak, Edward Kania, Jarosław Ciurla, Marek
Łukaszczyk, Tomasz Krystosek, Tadeusz Baran, Krystyna Piekarska, Renata Arendarska,
Jacek Gosławski, Alicja Piszczałka, Zenon Poprawa, Jerzy Jakubik, Jadwiga Sowa
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
BRAK GŁOSU(0):
Uchwała Nr VII/49/2019 stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
g) zmiany budżetu gminy na 2019 rok
Treść projektu uchwały omówił Skarbnik Gminy. Przewodniczący Komisji
Budżetowej przedstawił pozytywną opinię Komisji na temat zmian wprowadzonych do
budżetu gminy na 2019 rok.
Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad omawianym projektem
uchwały.
Wyniki imiennego głosowania:
ZA(15):

Piotr Sobek, Wacław Kociencki, Jacek Marczak, Edward Kania, Jarosław Ciurla, Marek
Łukaszczyk, Tomasz Krystosek, Tadeusz Baran, Krystyna Piekarska, Renata Arendarska,
Jacek Gosławski, Alicja Piszczałka, Zenon Poprawa, Jerzy Jakubik, Jadwiga Sowa
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
BRAK GŁOSU(0):
Uchwała Nr VII/50/2019 stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
h) wieloletniej prognozy finansowej
Treść projektu uchwały omówił Skarbnik Gminy, później Przewodniczący Rady
zarządził nad nim głosowanie.
Wyniki imiennego głosowania:
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ZA(15):

Piotr Sobek, Wacław Kociencki, Jacek Marczak, Edward Kania, Jarosław Ciurla, Marek
Łukaszczyk, Tomasz Krystosek, Tadeusz Baran, Krystyna Piekarska, Renata Arendarska,
Jacek Gosławski, Alicja Piszczałka, Zenon Poprawa, Jerzy Jakubik, Jadwiga Sowa
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
BRAK GŁOSU(0):
Uchwała Nr VII/51/2019 stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Ad.12 – zapytania i wnioski mieszkańców
Pan S.Cywka zgłosił zastrzeżenia do wywozu nieczystości płynnych na terenie gminy,
poprosił także o utwardzenie drogi łączącej Domaradz z Żabińcem.
Ad.13 – wolne wnioski i oświadczenia radnych
Przewodniczący Rady przypomniał radnym o obowiązku złożenia oświadczeń
majątkowych do 30.04.2019 r.
Radny P.Sobek poparł interpelację radnego T.Krystoska w sprawie scentralizowania
księgowości dla stowarzyszeń funkcjonujących na terenie Gminy Pokój, później przypomniał
Wójtowi Gminy o konieczności pomalowania barierek na rzece, przy ul. 1 Maja w
Domaradzkiej Kuźni.
Radny J.Gosławski poparł strajk nauczycieli, później powiedział o spotkaniu w
Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Pokoju w dniu 05.04.2019 r.,
zorganizowanym z inicjatywy pani E.Gosławskiej, na temat znanego artysty H.Bellmera,
mieszkającego w Pokoju przy ul. Winna Góra. Zaproponował przejęcie na mienie gminy
domu, w którym artysta ten przebywał, w celu utworzenia w nim muzeum, które byłoby
dodatkową atrakcją na terenie Pokoju. Stwierdził również, że w miejscu tym można by
organizować różne wystawy. Następnie nawiązując do wniosku złożonego na poprzedniej
sesji w sprawie przejazdu kolejowego w Pokoju, poprosił o jego przesłanie do Starostwa
Powiatowego w Namysłowie, jako organu właściwego do załatwienia tej sprawy. Później
powiedział o zamykanej w godzinach popołudniowych bramie przy szkole w Pokoju, od
strony ul. 1 Maja. Stwierdził, że w takiej sytuacji pogotowie, czy straż pożarna będą miały
problem z pilnym dojazdem na teren kompleksu sportowego „Orlik”.
Radna A.Piszczałka poinformowała o odpowiedzi otrzymanej od Starosty
Namysłowskiego na złożony przez nią wniosek w sprawie wykonania dodatkowego przejścia
dla pieszych w Lubnowie. Następnie zawnioskowała o uzupełnienie tablic z nazwami ulic
Polnej i Wiejskiej w Lubnowie oraz o wymianę lub naprawę blaszanego przystanku
autobusowego znajdującego się przy wjeździe do Lubnowa od strony Kopaliny.
Radny T.Krystosek zwrócił się z prośbą do Wójta Gminy o bieżące udzielenie
odpowiedzi na sesji na wnioski i oświadczenia składane przez radnych. Później zwrócił
uwagę na zaśmiecone rowy przy drogach gminnych i powiatowych i powiedział o planowanej
akcji ich posprzątania na terenie miejscowości Kopalina. Przy okazji zaproponował
wyznaczenie przez Wójta terminu sprzątania na terenie całej gminy.
Ad.14 – zakończenie sesji
Wobec zrealizowania porządku obrad o godz. 17:38:07 Przewodniczący Rady
zamknął VII sesję Rady Gminy Pokój.

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