Protokół nr XXVII/13
z XXVII sesji Rady Gminy Pokój
odbytej w dniu 29 listopada 2013 r.
Obecni na posiedzeniu: M.Bartoń, W.Hadyna, J.Jakubik, E.Kania, W.Kociencki M.Kruczek,
J.Paluch, K.Paluch, E.Pawłowska, K.Piekarska, J.Sowa, R.Szeląg, K.Walek zgodnie z lista
obecności stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu.
Nieobecni na sesji: D.Gryl
Obradom przewodniczył Pan Jacek Gosławski Przewodniczący Rady Gminy.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji
2. Stwierdzenie prawomocności obrad
3. Przyjęcie protokołu z XXVI 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 XXVI sesji Rady Gminy
Pokój oraz z działalności między sesjami
7. Interpelacje i zapytania radnych
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Pokój z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2014 rok
b) zasad usytuowania na terenie Gminy Pokój miejsc sprzedaży napojów
alkoholowych i podawania napojów alkoholowych
c) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pokój
d) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów
e) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
f) określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi
g) zmiany budżetu gminy na 2013 r.
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.1500 Przewodniczący Rady Gminy, Pan
Jacek Gosławski. Następnie przywitał 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.
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Ad.2 - stwierdzenie prawomocności obrad
Przewodniczący Rady stwierdził, że w obradach bierze udział 11 radnych, co stanowi
quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych decyzji.
Ad.3 - przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Gminy Pokój
Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do protokołu z XXVI sesji Rady Gminy Pokój,
ze względu na ich brak zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu.
Głosowanie:
Za
- 11 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 porządku obrad projektów uchwał:
 z pkt 8b w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Pokój miejsc sprzedaży
napojów alkoholowych i podawania napojów alkoholowych,
 z pkt 8f w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez
gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi
oraz o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie uchylenia
uchwały nr XIX/171/2012 Rady Gminy Pokój z dnia 28 grudnia 2012 r. dotyczącej
określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
Na salę narad wszedł radny M.Bartoń, powiększając skład Rady Gminy do 12 radnych.
Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad wnioskiem Wójta Gminy
dotyczącym zmiany porządku obrad.
Głosowanie:
Za
- 12 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
W związku z wprowadzonymi zmianami porządek obrad XXVII sesji Rady Gminy
Pokój przedstawiał się w sposób następujący:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otwarcie sesji
Stwierdzenie prawomocności obrad
Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Gminy Pokój
Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach
bieżących
Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas XXVI sesji Rady
Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami
Interpelacje i zapytania radnych
Podjęcie uchwał w sprawach:
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uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Pokój z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2014 rok
b)
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pokój
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów
c)
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów
d)
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
e)
uchylenia uchwały nr XIX/171/2012 Rady Gminy Pokój z dnia 28 grudnia
2012 r. dotyczącej określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych
przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi
f)
zmiany budżetu gminy na 2013 r.
g)
wieloletniej prognozy finansowej
9. Zapytania i wnioski mieszkańców
10. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
11. Zakończenie sesji
a)

Ad.5 -informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach
bieżących
Przewodniczący Rady poinformował o spotkaniu roboczym radnych w dniu
08.11.2013 r. w sprawie projektu budżetu gminy na 2014 rok. Następnie przypomniał o
wniosku Pana S.Maciejewskiego dotyczącym przyłączenia miejscowości Zieleniec do
miejscowości Pokój.
Pani A.Kruszelnicka, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, przedstawiła procedury
związane z łączeniem miejscowości oraz koszty z tym związane, obciążające budżet
mieszkańców.
Na salę narad weszła radna B.Pawłowska, powiększając skład Rady Gminy do 13 osób.
Przewodniczący Rady zwrócił uwagę na skomplikowaną procedurę łączenia
miejscowości i koszty z tym związane, wyraził także negatywne stanowisko w tej sprawie.
Radna J.Sowa i radny E.Kania poinformowali o braku zgody mieszkańców na
przyłączenie Zieleńca do Pokoju.
Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad wnioskiem Pana
S.Maciejewskiego, dotyczącym przyłączenia miejscowości Zieleniec do miejscowości Pokój.
Głosowanie:
Za
-0
Przeciw
- 13 głosów
Wstrzymujących się - 0
W dalszej kolejności Przewodniczący Rady przedstawił pisma kierowane do Rady
Gminy:
 pismo Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Pokoju, będące
sprawozdaniem z konferencji na temat „Model opieki i wsparcia dla osób starszych w
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regionie” i deklaracją współpracy przy tworzeniu strategii gminnej na rzecz osób
starszych i niepełnosprawnych,
 pismo naczelnika Urzędu Skarbowego w Namysłowie będące analizą oświadczeń
majątkowych radnych i pracowników Urzędu Gminy,
 informację Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na temat wpisania zmiany statutu
Związku Gmin Śląska Opolskiego do Rejestru związków międzygminnych,
 zarządzenie nr 78/2013 Wójta Gminy Pokój z dnia 15.11.2013 r. w sprawie
przedłożenia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 r. oraz
wieloletniej prognozy finansowej,
Informacja Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących
Pan M.Kruczek, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, poinformował o posiedzeniach
Komisji w dniach:
 13.11.2013 r. w trakcie którego dokonano kontroli spłaty kredytów gminy za I
półrocze 2013 r.,
 27.11.2013 r. podczas którego zaopiniowano projekt budżetu gminy na 2014 rok.
Pan E.Kania, Wiceprzewodniczący Komisji Budżetowej, poinformował o posiedzeniu
Komisji w dniu 27.11.2013 r., podczas którego zaopiniowano projekt budżetu gminy na 2014
rok oraz zmiany wprowadzone do budżetu gminy na 2013 rok.
Pan. W.Kociecnki, członek Doraźnej Komisji Statutowej, poinformował o posiedzeniu
Komisji w dniu 14.11.2013 r., w trakcie którego zaproponowano zmiany do treści Statutów
Sołectw, dodał także, że zmiany te zostały przedstawione radcy prawnemu celem sprawdzenia
ich zgodności z prawem.
Ad.6 - sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas XXVI sesji Rady
Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami
Wójt Gminy przedstawiła sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych podczas sesji w
dniu 28.10.2013 r., następnie przedstawiła informacje na temat:
 trwającej budowy kanalizacji sanitarnej w Pokoju,
 remontu dróg gminnych,
 planowanego wykonania oświetlenia ulicznego przy ul. Piaskowej w Ładzy i ul.
Namysłowskiej w Pokoju,
 przeprowadzonego przetargu na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów
komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i
niezamieszkałych na terenie Gminy Pokój w 2014 r.,
 prac remontowych w świetlicy wiejskiej w Krzywej Górze,
 przygotowywanych przetargach na remonty świetlic w Fałkowicach i Domaradzkiej
Kuźni,
 dwóch ofert złożonych w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na wykonanie
dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zieleniec,
 prac remontowych na rzekach Stobrawa i Bogacica,
 wniosków złożonych na pozyskanie środków unijnych,
 spotkania w sprawie dożynek gminnych w Pokoju w 2014 r.,
 udziału w konferencji w Kamieniu Śląskim dotyczącej modelu opieki nad osobami
starszymi,
 aktualnego stanu zatrudnienia w Urzędzie Gminy Pokój.
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Ad.7 - interpelacje i zapytania radnych
Radny M.Bartoń odniósł się do wycofanego z porządku obrad projektu uchwały w
sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Pokój miejsc sprzedaży napojów alkoholowych
i podawania napojów alkoholowych. Poruszył także sprawę otwartego sklepu monopolowego
w Pokoju, w budynku sąsiadującym ze Szkołą Podstawową w Pokoju i zapytał, czy placówka
ta działa zgodnie z prawem.
Wójt Gminy nawiązując do wycofanego z porządku obrad projektu uchwały
wyjaśniła, że jego zapisy wymagają dopracowania. Zapewniła również, że właściciel
wskazanego przez radnego M.Bartonia sklepu spełnił wszystkie wymagania określone
przepisami prawa. Przypomniała także o działającej wcześniej w tym samym miejscu
hurtowni napojów alkoholowych i braku uwag do jej funkcjonowania.
Na salę narad wszedł radny W.Hadyna, powiększając skład Rady Gminy do 14 osób.
Radny M.Bartoń stwierdził, że sklep został otwarty przez nowego właściciela,
któremu została wydana nowa decyzja zezwalająca na sprzedaż alkoholu. Uznał również, że
dzieci wychodzące ze szkoły nie powinny mieć bezpośredniego widoku na sklep
monopolowy.
Wójt Gminy poinformowała, że właściciel sklepu zadeklarował nasadzenie drzewek
od strony szkoły. Zapewniła również o braku podstaw do wydania odmownej decyzji na
uruchomienie tej placówki.
Wiceprzewodniczący Rady zgłosił brak lampy na strażnicy OSP w Zawiści.
Przewodniczący Rady, zabierając głos w sprawie sklepu monopolowego, opowiedział
się za zobowiązaniem jego właściciela do nasadzenia drzewek od strony szkoły oraz do
niestosowania reklam o niewłaściwej treści. Następnie zarządził przerwę w obradach.
Po przerwie.
Ad.8 - Podjęcie uchwał w sprawach:
a) uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Pokój z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2014 rok
Treść projektu uchwały omówiła Wójt Gminy, następnie Przewodniczący Rady
zarządził nad nim głosowanie.
Głosowanie:
Za
- 14 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XXVII/251/2013 stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
b) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pokój
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów
Treść projektu uchwały omówiła Wójt Gminy.
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Wiceprzewodniczący Rady powiedział o braku zapisu w Regulaminie dotyczącego
konieczności składania dwóch deklaracji w przypadku mieszkańców prowadzących
działalność gospodarczą.
Pani Z.Cioma, radca prawny, wyjaśniła, że we wskazanej sytuacji należy złożyć dwie
deklaracje – z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej oraz z tytułu bycia mieszkańcem.
Przewodniczący Rady zaproponował usunięcie w §13 ust.1 po pkt 4 zapisu „przy
czym częstotliwość odbioru tych odpadów z terenu nieruchomości ma gwarantować
nieprzepełnianie się pojemników lub worków”. Stwierdził, że zmiana ta pozwoli uniknąć
wątpliwości w przypadku przepełnienia się pojemników lub worków. Odniósł się także do
zapisów rozdziału VIII dotyczących obowiązku przeprowadzania deratyzacji i zapytał o
sytuację, w której nie będzie potrzeby przeprowadzenia takiego zabiegu na prywatnych
posesjach.
Wójt Gminy poinformowała, że omawiany Regulamin został pozytywnie
zaopiniowany przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Namysłowie.
Przewodniczący Rady stwierdził, że przeprowadzenie deratyzacji nie powinno
dotyczyć wszystkich właścicieli nieruchomości.
Wójt Gminy zaproponowała wprowadzenie w §17 ust.1 po zdaniu „W celu
zapobiegania powstawaniu chorób zakaźnych przenoszonych na ludzi i zwierzęta przez
szczury i myszy zobowiązuje się wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy
Pokój do przeprowadzania deratyzacji” zapisu: „ jeżeli zachodzi uzasadniona potrzeba”.
Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały wraz z
zaproponowanymi zmianami.
Głosowanie:
Za
- 13 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 1 głos
Uchwała nr XXVII/252/2013 stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
c) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów
Treść projektu uchwały przedstawiła Wójt Gminy, następnie Przewodniczący Rady
zarządził nad nim głosowanie.
Głosowanie:
Za
- 14 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XXVII/253/2013 stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
d) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
Treść projektu uchwały przedstawiła Wójt Gminy.
Pan M.Maryjowski, Skarbnik Gminy, przedstawił funkcjonowanie ustawy śmieciowej
na terenie Gminy Pokój w II półroczu 2013 r. od strony finansowej, zwracając uwagę przede
wszystkim na wpłaty dokonywane przez mieszkańców oraz powstałe zaległości.
Wójt Gminy biorąc pod uwagę dane przedstawione przez Skarbnika oraz
najkorzystniejszą ofertę złożoną w przetargu na zagospodarowanie odpadów komunalnych
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w 2014 r., zaproponowała obniżenie stawki opłaty od jednego mieszkańca za odpady
segregowane z 10,00 zł na 8,00 zł, a za odpady niesegregowane z 20,00 zł na 16,00 zł.
Radny W.Hadyna, na podstawie dokonanych przez siebie obliczeń, stwierdził, że
stawki proponowane dla przedsiębiorców są zbyt niskie w porównaniu do stawek ustalonych
dla mieszkańców. Uznał również, że ilość przekazywanych mieszkańcom worków do
segregacji odpadów powinna być uzależniona od liczby osób zamieszkujących daną
nieruchomość.
Radny M.Bartoń uznał za właściwe obniżenie opłat dla przedsiębiorców za odpady
komunalne. Poprosił również o szczegółowe omówienie kosztów administracyjnych
związanych z obsługą opłaty śmieciowej.
Skarbnik Gminy wyjaśnił, że na koszty te składają się przede wszystkim
wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, szkolenia oraz koszty upomnień.
Radny M.Bartoń poprosił o wskazanie celu na jaki może zostać przeznaczona
nadwyżka w opłacie śmieciowej, zapytał również, czy nie ma przeciwskazań do utworzenia
PSZOK-u w Zieleńcu.
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że nadwyżka może zostać przeznaczona m.in. na
organizację konkursów dla dzieci i wydawanie odpowiednich publikacji.
Wójt Gminy powiedziała o braku uwag do PSZOK-u ze strony Sanepidu.
Wiceprzewodniczący Rady zapytał o sposób postępowania z odpadami po organizacji
dożynek.
Wójt Gminy uznała, że „Ekowod” powinien zabrać je na zasadzie współpracy.
Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Głosowanie:
Za
- 13 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 1 głos
Uchwała nr XXVII/254/2013 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
e) sprawie uchylenia uchwały nr XIX/171/2012 Rady Gminy Pokój z dnia 28
grudnia 2012 r. dotyczącej określenia rodzajów dodatkowych usług
świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za
te usługi
Treść projektu uchwały przedstawiła Wójt Gminy, następnie Przewodniczący Rady
zarządził nad nim głosowanie.
Głosowanie:
Za
- 14 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XXVII/255/2013 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Przewodniczący Rady, nawiązując do działalności PSZOK-u w Zieleńcu, zwrócił
uwagę na sformalizowaną procedurę oddawania odpadów. Zasugerował, aby mieszkańcy
oddając odpady podawali jedynie dane personalne.
f)

zmiany budżetu gminy na 2013 r.
Treść projektu uchwały omówił Skarbnik Gminy.
7

Pan E.Kania, Wiceprzewodniczący Komisji Budżetowej, przedstawił pozytywną opinię
Komisji na temat zmian wprowadzonych do budżetu gminy na 2013 rok.
Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Głosowanie:
Za
- 14 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XXVII/256/2013 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
g) wieloletniej prognozy finansowej
Treść projektu uchwały przedstawił Skarbnik Gminy, następnie Przewodniczący Rady
zarządził nad nim głosowanie.
Głosowanie:
Za
- 14 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XXVII/257/2013 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Ad.9 – zapytania i wnioski mieszkańców
Pan D.Bochenek, sołtys sołectwa Kopalina, odnosząc się do deklaracji składanych na
wywóz odpadów komunalnych, stwierdził, że mieszkańcy nierzetelnie podają informacje o
liczbie osób zamieszkujących daną posesję.
Pan J.Cepa, mieszkaniec Pokoju, poinformował o przekazanej użytkownikom sieci
kanalizacyjnej umowie na odprowadzanie ścieków, w której stawkę za 1 m3 odprowadzanych
ścieków określono na poziomie 20 zł. Stwierdził, że umowa ta powinna zawierać kwotę
faktycznie płaconą przez mieszkańca. Uznał, że wadliwe umowy powinny zostać zwrócone
do „Ekowodu”. Powiedział również o kosztach przyłączenia posesji do kanalizacji, które
ustalono bez podania kalkulacji. Podziękował również Wójtowi Gminy za zorganizowaną na
terenie miejscowości Pokój akcję zbierania liści. Stwierdził jednak, że wyznaczenie miejsca,
w którym możliwe byłoby oddawanie liści przez mieszkańców pozwoliłoby zaoszczędzić
Urzędowi Gminy na kosztach ich transportu.
Pani Z.Ryniak, mieszkanka Pokoju, odniosła się do wysokiej ceny za wodę i ścieki na
terenie Gminy Pokój. Zapytała także o możliwość utworzenia na terenie miejscowości Pokój
dodatkowej placówki handlowej.
Radny M.Bartoń, biorąc pod uwagę wysokość przychodu z tytułu funkcjonowania
wodociągu i kanalizacji, zasugerował wystąpienie z „Ekowodu” i przekazanie gospodarki
wodno-ściekowej Gminie Pokój.
Wójt Gminy odnosząc się do sugestii sołtysa D.Bochenka dotyczącej sprawdzania
poprawności wypełniania deklaracji na wywóz odpadów komunalnych wyjaśniła, że do
Urzędu Gminy ostatnio zostało złożonych ok. 4200 deklaracji i stwierdziła, że ilość ta nie
pozwoli na zweryfikowanie każdego dokumentu. Zaproponowała wyrywkową ich kontrolę.
Odniosła się również do kwestii ustalenia opłaty za wykonanie przyłączenia nieruchomości
do kanalizacji. Wyjaśniła, że opłata ta jest uśredniona i od lat niezmieniana, taka sama jej
wysokość obowiązuje w całym powiecie. Przypomniała o ofercie złożonej znanym
placówkom handlowym na uruchomienie swoich placówek na terenie miejscowości Pokój i
powiedziała o negatywnych odpowiedziach otrzymanych od sklepów „Lidl” i „Biedronka”.
Przyznała, że w umowie na odprowadzenie ścieków zabrakło zapisu o dopłacie z budżetu
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gminy. Powiedziała także o rozmowie z Prezesem „Ekowodu”, który zapewnił, że umowa ta
została pozytywnie zaopiniowana przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta.
Skarbnik Gminy przedstawił prezentację na temat procedury ustalania cen za wodę i
ścieki.
Radny M.Bartoń, biorąc pod uwagę dane dotyczące kosztów funkcjonowania
oczyszczalni ścieków przedstawione przez Skarbnika Gminy oraz liczbę przyłączy
kanalizacyjnych, która zwiększy się po zakończeniu budowy kanalizacji sanitarnej na terenie
miejscowości Pokój obliczył, że cena za 1 m3 ścieków powinna wynosić ok. 5,70 zł.
Wójt Gminy podała dla porównania ceny za wodę i ścieki obowiązujące w gminach
sąsiednich. Zdementowała informację o konieczności ponoszenia opłaty za naklejki z kodami
kreskowymi na kubły i worki do segregacji odpadów. Wyjaśniła, że kody te pozwolą na
pozyskanie danych o ilości odpadów przekazywanych przez mieszkańców.
Przewodniczący Rady złożył obecnym na sali narad życzenia z okazji nadchodzących
Świat Bożego Narodzenia.
Ad.15 – zakończenie sesji
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy o godz.1920
zamknął XXVII sesję Rady Gminy Pokój.

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