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Protokół nr XXIX/14 

z XXIX sesji Rady Gminy Pokój 

odbytej w dniu 31 stycznia  2014 r. 

 
Obecni na posiedzeniu: M.Bartoń, D.Gryl,  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.  

 

 

Obradom przewodniczył Pan Jacek Gosławski Przewodniczący Rady Gminy. 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad 

3. Przyjęcie protokołu z XXVIII 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 XXVIII 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 2014 rok 

b) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokój na 2014 rok 

c) zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowej Rady Gminy Pokój na 2014 

rok 

d) powołania komisji doraźnej ds. analizy możliwości wystąpienia Gminy Pokój 

ze spółki oraz kosztów opłaty za ścieki i wodę 

e) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok 

f) uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania pn. 

„Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020” 

g) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania 

nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia 

pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim 

programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc 

państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2010 

h) określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku 

albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób 

objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie 

dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 

i) zmiany budżetu gminy na 2014 rok 

j) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 

9. Zapytania i wnioski mieszkańców 

10. Wolne wnioski i oświadczenia radnych 

11. Zakończenie sesji 
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Ad.1 – otwarcie sesji 

 Posiedzenie Rady Gminy otworzył o godz.15
00  

Przewodniczący Rady Gminy, Pan 

Jacek Gosławski. Następnie przywitał Panią B.Zając – Wójta Gminy, Pana R.Letkiego – 

radnego Rady Powiatu Namysłowskiego, Panią R. Podporę – Przewodniczącą Koła 

Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Pokoju,  dyrektorów placówek oświatowych,  sołtysów, 

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 XXVII sesji Rady Gminy Pokój 

Przewodniczący  Rady zapytał o uwagi do protokołu z XXVIII 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, nie wniesiono do niego żadnych 

uwag.  

 

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

           bieżących 

 Przewodniczący Rady przedstawił informacje na temat: 

– udziału w Noworocznym spotkaniu Wójta z przedsiębiorcami i organizacjami   

pozarządowymi w dniu w dniu 10.01.2014 r. , 

– udziału w dniu 13.01.2014 r. w spotkaniu dotyczącym remontu rzeki Stobrawy, 

– spotkania roboczego radnych w dniu 29.01.2014 r. na temat spraw bieżących.  

 

 W dalszej kolejności Przewodniczący Rady przedstawił pisma kierowane do Rady 

Gminy: 

 

– sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych  przez Gminę Pokój,  

– skargę Pana J.Balija na Wójta Gminy Pokój przesłaną za pośrednictwem 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w sprawie odmowy dowozu do 

Chirurgii Naczyń w Opolu. Przewodniczący Rady przypomniał, że skarga w tej samej 

sprawie była już rozpatrywana na sesji w dniu 28 października 2013 r. Rada Gminy 

Pokój, podejmując uchwałę nr XXVI/246/2013, wyraziła swoje stanowisko w tej 

sprawie, uznając skargę Pana J.Balija w sprawie odmowy dowozu do Poradni 

Chirurgii Naczyń w Opolu za nieuzasadnioną.  

 

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

 

 

Następnie Przewodniczący Rady przytoczył art.239 Kodeksu postępowania 

administracyjnego, który mówi, że: „W przypadku gdy skarga w wyniku jej 
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rozpatrzenia została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi 

na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności organ 

właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z 

adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania skarżącego” 

Wójt Gminy poinformowała, że Pan J.Balij mimo wyrażonej jesienią zgody na 

umieszczenie go w Domu Pomocy Społecznej w Kamiennej nadal przebywa w swoim 

miejscu zamieszkania, w Domaradzu.  

W dalszej kolejności Przewodniczący Rady zawnioskował o niekierowanie skargi 

Pana J.Balija w sprawie odmowy dowozu do Poradni Chirurgii Naczyń w Opolu do 

Komisji Rewizyjnej celem jej ponownego rozpatrzenia oraz o podtrzymanie 

poprzedniego stanowiska Rady Gminy w tej sprawie i zarządził głosowanie nad tym 

wnioskiem. 

 

Głosowanie: 

   Za   - 15 głosów 

   Przeciw  - 0 

   Wstrzymujących się - 0 

 

– opinia Pani Z.Ciomy, radcy prawnego, na temat zmian w statutach sołectw 

zaproponowanych przez Doraźną Komisję Statutową,  

 

 Na zakończenie swojej wypowiedzi Przewodniczący Rady wyraził uznanie dla 

Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Domaradzu za wydaną 

publikację pt.: „Metody aktywizujące w pracy zespołowej na zajęciach edukacyjnych w 

szkole podstawowej z oddziałem przedszkolnym” 

 Pani W.Piętka, Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w 

Domaradzu, powiedziała o konferencji z udziałem Opolskiego Kuratora Oświaty, podczas 

której publikacja ta była promowana.  

 

Informacja Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących 

 

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

Komisji w dniu 22.01.2014 r., w trakcie którego ustalono plan pracy Komisji na 2014 rok.  

 Pani D.Gryl, Przewodnicząca Komisji Budżetowej, poinformowała o posiedzeniach 

Komisji w dniach: 

– 17.01.2014 r. w trakcie którego sporządzono plan pracy Komisji na 2014 rok, 

– 29.01.2014 r. podczas którego zaopiniowano zmiany wprowadzone do budżetu gminy 

na 2014 r. 

 

 Pani D.Trojanowska, sołtys sołectwa Pokój, poza porządkiem obrad, poinformowała 

o organizowanej przez radę sołecką w dniu 22.02.2014 r. zabawie karnawałowej.  

 

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

 Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami 

 Wójt Gminy przedstawiła sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych podczas 

XXVIII sesji Rady Gminy Pokój.  

 Później przedstawiła informacje na temat: 

– odbioru robót w dniu 30.12.2013 r. wykonanych w ramach budowy kanalizacji w 

Pokoju, 

– opracowywania dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w 

miejscowości Zieleniec,  
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– ogłoszonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Opolu listy zadań 

priorytetowych, na której znalazły się 4 zadania wytypowane przez Gminę Pokój,  

– częściowego umorzenia dwóch pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na termomodernizację budynków 

Szkoły Podstawowej w Domaradzu i Urzędu Gminy Pokój,  

– zgłoszonej do remontu drogi gminnej w Krzywej Górze w ramach Narodowego 

Programu Przebudowy Dróg Lokalnych,  

– uzgodnień dotyczących planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój, 

– V naboru na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pokój, 

– wszczętego z urzędu postępowania w sprawie składowania odpadów komunalnych na 

terenie byłej cegielni w Zieleńcu, 

– wniosków złożonych na pozyskanie środków pozabudżetowych, 

– spotkania w sprawie rzeki Stobrawy, którego I część odbyła się w Urzędzie Gminy 

Pokój, a II część odbyła się w terenie, 

– udziału w spotkaniu w sprawie strategii dla subregionu Olesno-Kluczbork-Namysłów 

umożliwiającej pozyskiwanie środków unijnych, przy okazji powiedziała o 

planowanym powołaniu stowarzyszenia, które będzie prowadzić sprawy tego 

subregionu, 

– spotkania Noworocznego z przedsiębiorcami oraz lokalnych organizacji w dniu 

10.01.2014 r.  

– udziału w zebraniach sprawozdawczych jednostek OSP działających na terenie gminy, 

– przystąpienia do grupy zakupowej zorganizowanej przez Związek Gmin Śląska 

Opolskiego na zakup energii oświetlenia drogowego, 

– zakończonej budowy oświetlenia drogowego przy ul. Namysłowskiej w Pokoju, 

– wniosku spółki „Ekowod”  o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

i zbiorowego odprowadzania ścieków, 

– przedłużonego terminu, do dnia 28.02.2014 r., na składanie ofert w przetargu na 

roboty budowlane pn.: ”Betania - miejsce spotkań z Izbą Tradycji Rybołówstwa 

Śródlądowego”, 

– rozstrzygniętego przetargu na ubezpieczenie majątku gminy, w wyniku którego 

wybrano za najkorzystniejszą ofertę Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”, 

– naboru wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie działalności klubów sportowych z 

terenu gminy Pokój na 2014 rok. 

 

Ad.7 - interpelacje i zapytania radnych 

 Wiceprzewodniczący Rady powiedział o workach do segregacji odpadów oraz 

naklejkach z kodami kreskowymi rozprowadzanymi przez spółkę „Ekowod” na terenie gminy 

i stwierdził, że materiały te nie zostały dostarczone mieszkańcom sołectwa Zawiść. Zapytał 

także o książeczki, które ułatwią regulowanie należności za odpady komunalne. Następnie 

poinformował o wieczorze kolęd, który odbył się w Zawiści w dniu 19.01.2014 r. oraz o 

zaplanowanym na dzień 19.02.2014 r. wieczorze karnawałowym i dodał, że w organizację 

obu imprez włączyły się wychowanki   z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zawiści.    

 Radny E.Kania, w imieniu mieszkańców, podziękował za wykonanie oświetlenia 

drogowego od ronda w Pokoju do miejscowości Zieleniec.  

 Radny M.Bartoń zapytał, czy cena wynegocjowana na oświetlenie drogowe będzie 

obejmować całość kosztów związanych z utrzymaniem oświetlenia drogowego wraz z  

przeglądem lamp, czy wymianą żarówek.  

 Wójt Gminy wyjaśniła, że cena ta obejmuje całość kosztów.  

 Radny M.Bartoń przypomniał, że pytając na poprzedniej sesji o fundusz pożyczkowy 

nie uzyskał informacji o podpisanej już  umowie, stwierdził, że dopiero na zebraniu wiejskim 

w Pokoju dowiedział się o tym fakcie.  
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 Przewodniczący Rady zgłosił wniosek  wyczyszczenia kratek ściekowych przy                  

ul. Wojska Polskiego w Pokoju na odcinku, na którym został wykonany nowy  bruk. 

Zaproponował także poprawienie stanu chodnika przy ul. Wojska Polskiego Pokoju w 

kierunku remizy OSP. 

 

Ad.8 - Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) uchwalenia planu pracy Rady Gminy Pokój na 2014 rok 

 Treść projektu uchwały przedstawił Przewodniczący Rady, informując o wniosku 

Wiceprzewodniczącego Rady postawionym podczas spotkania roboczego radnych, 

dotyczącym zaplanowania  na maj spotkania z przedstawicielami Starostwa Powiatowego i 

Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie dróg powiatowych i wojewódzkich. Następnie 

zarządził głosowanie nad projektem uchwały wraz z zaproponowaną zmianą. 

 

Głosowanie:  

  Za   - 15 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XXIX/262/2014 stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

b) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokój na 2014 

rok 

 Treść projektu uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. 

Przewodniczący Rady zaproponował przesunięcie punktu „Podsumowanie pracy Komisji 

Rewizyjnej za 2014 rok” z grudnia na październik w związku z upływem jesienią kadencji 

Rady Gminy. 

 

Salę narad opuścił radny J.Jakubik, pomniejszając skład Rady Gminy do 14 osób. 

 

 Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem wraz z 

zaproponowana zmianą. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 14 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XXIX/263/2014 stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

  

c) zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowej Rady Gminy Pokój na 2014 

rok 

Treść projektu uchwały omówiła Przewodnicząca Komisji Budżetowej. 

 Przewodniczący Rady zaproponował przesunięcie punktu „Podsumowanie pracy 

Komisji Budżetowej za 2014 rok” z grudnia na październik w związku z upływem jesienią 

kadencji Rady Gminy. 

 

Na salę narad wszedł radny J.Jakubik powiększając skład Rady Gminy do 15 osób. 

 

 Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały wraz z 

zaproponowaną zmianą.  
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Głosowanie: 

  Za   - 15 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XXIX/264/2014 stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  

 

d) powołania komisji doraźnej ds. analizy możliwości wystąpienia Gminy Pokój 

ze spółki oraz kosztów opłaty za ścieki i wodę 

 Treść projektu uchwały przedstawił Przewodniczący Rady, następnie zaproponował, 

 aby Komisja składała się z 5 członków i zarządził głosowanie w tej sprawie. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 15 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

W dalszej kolejności przystąpiono do zgłaszania kandydatów na członków Komisji. 

Wiceprzewodniczący Rady, Pan W.Kociencki  zgłosił kandydaturę radnego 

M.Bartonia, który wyraził zgodę na powołanie go w skład Komisji. 

Przewodniczący Rady zgłosił kandydaturę radnej D.Gryl, który wyraziła zgodę na 

powołanie jej w skład Komisji. 

Radny J.Jakubik zgłosił kandydaturę radnego E.Kani, który wyraził zgodę na 

powołanie go w skład Komisji. 

Radny E.Kania zgłosił kandydaturę R.Szeląga, który wyraził zgodę na powołanie go w 

skład Komisji.  

Radny M.Kruczek zgłosił kandydaturę radnej J.Paluch, która wyraziła zgodę na 

powołanie jej w skład Komisji.  

Następnie Przewodniczący Rady zaproponował zamknięcie listy kandydatów i 

zarządził głosowanie nad poszczególnymi kandydaturami. 

 

Za kandydaturą radnego M.Bartonia 

 

Głosowanie: 

  Za   - 14 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 1 głos 

 

Za kandydaturą radnej D.Gryl 

 

Głosowanie: 

  Za   - 14 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 1 głos 
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Za kandydaturą radnego E.Kani 

 

 Głosowanie: 

  Za   - 14 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 1 głos 

 

Za kandydaturą radnego R.Szelaga 

 

Głosowanie: 

  Za   - 14 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 1 głos 

 

Za kandydaturą radnej J.Paluch 

 

Głosowanie: 

  Za   - 14 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 1 głos 

 

 Później Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie 

powołania komisji doraźnej ds. analizy możliwości wystąpienia Gminy Pokój ze spółki oraz 

kosztów opłaty za ścieki i wodę we wskazanym składzie osobowym. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 14 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 1 głos 

 

Uchwała nr XXIX/265/2014 stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

 Następnie Przewodniczący Rady zarządził przerwę w obradach.  

 

Po przerwie.  

 

 

Salę narad opuścił radny M.Kruczek pomniejszając skład Rady Gminy do 14 osób.  

 

 

e) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok 

 Pani E.Hylla, p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy, przedstawiła treść 

projektów uchwał  ujętych w podpunktach „e”, „f”, „g” i „h” porządku obrad. Następnie 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok. 
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Głosowanie: 

  Za   - 14 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XXIX/266/2014 stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

f) uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania pn. 

„Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020” 

 W związku z wcześniejszym omówieniem projektu uchwały przez p.o.Kierownika 

GOPS Przewodniczący Rady zarządził nad nim głosowanie. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 14 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XXIX/267/2014 stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

g) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania 

nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia 

pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim 

programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc 

państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2010 

 W związku z wcześniejszym omówieniem projektu uchwały przez p.o.Kierownika 

GOPS Przewodniczący Rady zarządził nad nim głosowanie. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 14 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XXIX/268/2014 stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

h) określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku 

albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób 

objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie 

dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 

 W związku z wcześniejszym omówieniem projektu uchwały przez p.o. Kierownika 

GOPS Przewodniczący Rady zarządził nad nim głosowanie. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 14 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XXIX/269/2014 stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
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i) zmiany budżetu gminy na 2014 rok 

 Treść projektu uchwały przedstawił Skarbnik Gminy. Przewodnicząca komisji 

Budżetowej przedstawiła pozytywną opinię na temat zmian wprowadzonych do budżetu 

gminy na 2014 rok. Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem 

uchwały. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 14 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XXIX/270/2014 stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

j) uchwalenia 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 XXIX/271/2014 stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

Ad.9 - zapytania i wnioski mieszkańców 

 Pani B.Leszczyńska, sołtys sołectwa Dąbrówka Dolna, zawnioskowała o uzupełnienie 

wiosną ubytków w drogach gminnych na terenie sołectwa Dąbrówka Dolna.  

 

Ad.10 - wolne wnioski i oświadczenia radnych 

 Przewodniczący Rady zwrócił uwagę radnym na przygotowane druki oświadczeń 

majątkowych i poprosił o ich terminowe złożenie.  

 Radny W.Hadyna powiedział o swoich wątpliwościach dotyczących prawidłowości 

przeprowadzonego głosowania w trakcie podejmowania uchwały w sprawie powołania 

komisji doraźnej ds. analizy możliwości wystąpienia Gminy Pokój ze spółki oraz kosztów 

opłaty za ścieki i wodę i poprosił radcę prawnego o przygotowanie na następną sesję 

informacji na temat procedury właściwego głosowania.  

 Przewodniczący Rady zapytał, czy informacja ta może zostać przedstawiona radnym 

podczas spotkania roboczego. 

 Radny W.Hadyna poprosił, aby wyjaśnienie to zostało przedstawione podczas kolejnej 

sesji.  

 Wójt Gminy odnosząc się do wcześniej zadanych zapytań radnych poinformowała, że: 

– mieszkańcy Zawiści na pewno zostaną wyposażeni w worki do segregacji odpadów, 

– ze względu na problemy z oprogramowaniem komputerowym w chwili obecnej nie 

jest możliwe drukowanie książeczek do dokonywania przez mieszkańców wpłat za 

wywóz odpadów komunalnych, zapewniła, że książeczki te zostaną przygotowane w 

terminie późniejszym, 

– przyjmuje do realizacji wniosek Pani B.Leszczyńskiej w sprawie uzupełnienia 

ubytków w drogach oraz Przewodniczącego Rady dotyczącego wyczyszczenia kratek 

ściekowych przy ul. Wojska Polskiego w Pokoju. 
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 Wójt Gminy przyznała, że zapomniała przekazać radnym informację o podpisanej 

umowie w sprawie  funduszu pożyczkowego. Poinformowała także o konieczności powołania 

Rady Nadzorczej tego funduszu oraz o jego siedzibie, która będzie znajdować się w Banku 

Spółdzielczym w Pokoju.  

 Skarbnik Gminy przypomniał, że na fundusz pożyczkowy przeznaczono 55 000 zł i 

wyjaśnił, że 50 000 zł zostało już wpłacone, natomiast pozostałe 5 000 zł zostanie wpłacone 

po powstaniu spółki gminnej.  

 Wójt Gminy poinformowała o pracownikach  zatrudnionych w ramach stażu, za 

pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie. Powiedziała również o planach 

przełożenia chodnika przy ul. 1 Maja w Pokoju z wykorzystaniem zdemontowanych płytek 

chodnikowych i nowo zakupionej kostki brukowej.  

 Radny M.Bartoń negatywnie wypowiedział się o pomyśle łączenia nowej kostki 

brukowej ze zdemontowanymi płytami chodnikowymi. 

 Wójt Gminy wyjaśniła, że takie rozwiązanie zaobserwowała na odnawianych 

uliczkach w Krakowie i stwierdziła, że w ten sposób zostanie wykorzystany materiał już 

posiadany. Poinformowała również o chęci spotkania się z Marszałkiem Województwa 

Opolskiego w sprawie budowy chodnika przy ul. Opolskiej w Pokoju. Powiedziała także o 

planowanym wybudowaniu chodnika przez Gminę Dobrzeń Wielki  z Kup do granicy z 

Gminą Pokój w Ładzy.  

  

Ad.14 – zakończenie sesji 

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy o godz.17
00 

zamknął XXIX  sesję Rady Gminy Pokój. 

 

 

 

 

  

 

Protokołowała: 

 

Elżbieta Kuklok …………………….. 

 


