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Protokół nr XXXI/14 

z XXXI sesji Rady Gminy Pokój 

odbytej w dniu 24 marca  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 XXX sesji Rady Gminy Pokój 

4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady 

5. Poparcie rezolucji rybaków stawowych przeciwko planom wprowadzenia zakazu 

sprzedaży żywych ryb w naszym kraju 

6. Informacja Dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych  

na temat gospodarki melioracyjnej na terenie Gminy Pokój 

7. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych za 2013 r. 

8. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach 

bieżących 

9. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas XXX sesji Rady Gminy 

Pokój oraz z działalności między sesjami 

10. Interpelacje i zapytania radnych 

11. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) utworzenia Gminnej Rady Seniorów w Pokoju oraz nadania jej Statutu 

b) przyjęcia „Strategii Gminy Pokój w sferze polityki senioralnej na lata 2014-

2020” 

c) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Pokój w 2014 r. 

d) określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o 

uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed 

bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych 

zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na 

terenie Gminy Pokój 

e) udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaradzu 

f) udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaradzkiej 

Kuźni 

g) udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Fałkowicach 

h) udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubnowie  

i) udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pokoju 

j) udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawiści 

k) zmiany budżetu gminy na 2014 rok 

l) uchwalenia 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.15
00  

Przewodniczący Rady Gminy, Pan 

Jacek Gosławski. Następnie przywitał zaproszonych gości: Pana J.Preuhsa – Dyrektora 

Gospodarstwa Rybackiego w Krogulnej, Panią R.Podporę Przewodniczącą Koła Polskiego 

Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Pokoju, przywitał także 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 11 radnych, co stanowi 

quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych decyzji.   

 

Ad.3 - przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Gminy Pokój 

Przewodniczący  Rady zapytał o uwagi do protokołu z XXX sesji Rady Gminy Pokój, 

ze względu na ich brak zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu.  

 

Głosowanie: 

  Za   - 11 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0  

 

Na salę narad wszedł radny M.Bartoń powiększając skład Rady Gminy do 12 osób.  

 

Ad.4 - przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady 

 Przewodniczący Rady przedstawił ustalony porządek obrad. Nie wniesiono do niego 

żadnych uwag.  

  

Ad.6 – informacja Dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych  

na temat gospodarki melioracyjnej na terenie Gminy Pokój 

 Przewodniczący Rady poinformował o zmianie w realizacji porządku obrad 

polegającej na rozpatrzeniu w pierwszej kolejności pkt 6.  

 W zastępstwie Dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w 

sesji wzięła udział Pani A.Drescher, która przedstawiła zadania zrealizowane na terenie 

gminy Pokój w zakresie gospodarki melioracyjnej oraz zakres prac planowanych do 

wykonania. Odniosła się również do drogi „zabranej” przez rzekę Stobrawę w Kopalinie i 

wykupu gruntów od mieszkańców z przeznaczeniem na drogę.  

 

Na salę narad weszła radna D.Gryl powiększając skład Rady Gminy do 13 osób.  

  

 Radny K.Walek poinformował o zatorze powstałym przy moście na rzece Stobrawie w 

Lubnowie i powiedział o braku technicznych możliwości jego usunięcia przez mieszkańców. 

Później przekazał Pani A.Drescher zdjęcia tego zatoru. 

 Pani A.Drescher zobowiązała się do  zgłoszenia tej sprawy w Oddziale 

Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kluczborku.  

 Pan W.Kociencki, Wiceprzewodniczący Rady,  stwierdził, że grunty przeznaczone na 

drogę przy Stobrawie z czasem znowu zostaną zabrane przez rzekę.  

 Pani A.Drescher stwierdziła, że wiele działań jest blokowanych przez organy 

wyższego rzędu i przyznała, że zmiany w przepisach prawa utrudniają działania 

Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i  Urządzeń Wodnych.  
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Ad.5 – poparcie rezolucji rybaków stawowych przeciwko planom wprowadzenia zakazu  

 sprzedaży żywych ryb w naszym kraju 

 Przewodniczący Rady powiedział o obecności na sesji Pana J.Pruhsa, Dyrektora 

Gospodarstwa Rybackiego w Krogulnej, wynikającej z zamiaru wprowadzenia ustawy 

zakazującej sprzedaży żywych ryb. 

 

Na salę narad weszła radna K.Piekarska powiększając skład Rady Gminy do 14 osób.  

 

 Pan J.Preuhs zwrócił uwagę na znaczenie hodowli karpia na terenie gminy Pokój oraz 

na obszarze południowej Polski. Nawiązał do historycznego znaczenia stawów w Krogulnej i 

powiedział o ważnej ich roli polegającej na zbieraniu wód roztopowych oraz tworzeniu 

korzystnego mikroklimatu. Stwierdził, że hodowcy karpi  nie są przygotowani do 

uruchomienia w grudniu sprzedaży ryb przetworzonych. Stwierdził również, że 

wprowadzenie tego zakazu wymusi ograniczenie zatrudnienia w gospodarstwach rybackich. 

Poinformował, że po podjęciu przez Radę Gminy Pokój uchwały popierającej rezolucję 

rybaków stawowych przeciwko planom wprowadzenia zakazu sprzedaży żywych ryb zostanie 

ona przesłana Marszałkowi Sejmu RP. 

 Przewodniczący Rady przychylił się do wypowiedzi Pana J.Preuhsa, zwracając 

również uwagę na zagrożenie dla miejsc pracy w gospodarstwach rybackich i opowiedział się 

za podjęciem przedmiotowej uchwały. Stwierdził, że obecnie konsumenci mają możliwość 

wyboru pomiędzy zakupem karpia żywego, a przetworzonego.  

 Pan J.Preuhs poinformował, że karpie wytrzymują bez wody nawet do 10 godzin i 

zapewnił, że ryby te potrafią dużo znieść. Podał również przykład śledzi i tuńczyków, których 

nikt nie bierze w obronę, mimo iż nie są to tak odporne ryby. 

 Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały.  

 

Głosowanie: 

  Za   - 14 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

 Uchwała Nr XXXI/283/2014 stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  

 

 Pan J.Preuhs w imieniu  hodowców karpi z naszego regionu oraz całego kraju 

podziękował Radzie Gminy za podjęcie tej uchwały. 

    

Ad.7 - sprawozdanie z realizacji planu pracy Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania  

 Problemów Alkoholowych za 2013 r. 

 Sprawozdanie przedstawiła Pani E.Hylla, p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Pokoju.  

 

Ad.8 - informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach  

 bieżących 

 Przewodniczący Rady powiedział o pełnionych dyżurach w okresie między sesjami 

wraz z Wiceprzewodniczącym Rady, podczas których Wójt Gminy przekazywała im 

informacje na temat spraw bieżących.  

 

 Później Przewodniczący Rady przedstawił pisma kierowane do Rady Gminy: 

– odpowiedź Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „Ekowod” sp. z o.o. w 

Namysłowie na wniosek Rady Gminy Pokój dotyczący zrównania ceny ścieków 

dowożonych z ceną ścieków z kanalizacji sanitarnej, 
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– informację Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „Ekowod” sp. z o.o. w 

Namysłowie o terminie udzielenia odpowiedzi na zapytanie Komisji Doraźnej ds. 

analizy możliwości wystąpienia Gminy Pokój ze spółki oraz kosztów opłaty za ścieki i 

wodę.  

 

Informacja Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących 

 

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

Komisji w dniu 21 marca 2014 r.,  podczas którego dokonano oceny celowości i 

gospodarności ponoszenia wydatków na koszty podróży służbowych w Urzędzie Gminy, 

zaopiniowano także zmiany wprowadzone do budżetu gminy na 2014 r.  

 

 Komisja Rewizyjna od ostatniej sesji nie odbyła żadnych posiedzeń.  

 

Ad. 9 - sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas XXX sesji Rady 

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

Rady Gminy Pokój podjętych na sesji w dniu 24.02.2014 r., następnie przedstawiła 

informacje na temat: 

 odbudowy nawierzchni dróg w Pokoju po budowie kanalizacji sanitarnej oraz 

posiedzenia Rady Budowy w dniu 24.03.2014 r.,  podczas której omówiono zakres 

prac do wykonania,  

 unieważnionego przetargu na remont świetlicy w Fałkowicach, 

 przedłużonego terminu, do dnia 14.04.2014 r.,  na składanie ofert na roboty 

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

Śródlądowego” 

 uzgodnień ze spółką „Ekowod” w Namysłowie dotyczących budowy kanalizacji 

sanitarnej w Zieleńcu,  

 uczestnictwa w spotkaniu założycielskim Stowarzyszenia Obszar Funkcjonalny 

Kluczbork – Olesno – Namysłów, 

 

Na salę narad weszła radna B.Pawłowska – powiększając skład Rady Gminy do 15 osób.  

 

 wniosków złożonych na pozyskanie środków pozabudżetowych, 

 przekształcenia Urzędu Pocztowego w Pokoju w Filię Urzędu Pocztowego w 

Dobrzeniu Wielkim, 

 planowanego wykonania przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, w terminie do 

końca I półrocza 2014 r., remontu zjazdu z ronda w ul. 1 Maja w Pokoju, 

 wniosku złożonego do Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa o przejęcie 

gruntów po Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Pokoju, 

 planowanego wyjazdu przedstawicieli Gminy Pokój do uzdrowiska termalnego w 

Gminie Uniejów,  

Przewodniczący Rady zaproponował, aby Pani E.Kuklok zapisywała nazwiska osób 

chętnych do wzięcia udziału w tym wyjeździe, a następnie zarządził przerwę w 

obradach. 

 

Po przerwie. 
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Ad.10 - interpelacje i zapytania radnych 

 Radny M.Bartoń, odnosząc się do odbudowy dróg gminnych po budowie kanalizacji 

sanitarnej, zapytał o brak asfaltu na zjazdach do posesji. 

 Radna K.Piekarska poruszyła sprawę kontenera na ubrania w Ładzy, który powinien 

być umiejscowiony bliżej ulicy.  

Radna J.Paluch zapytała, czy przesuwanie terminów przetargów na realizację 

inwestycji nie stwarza zagrożenia dla ich realizacji. 

 

Salę narad opuścił radny M.Bartoń pomniejszając skład Rady Gminy do 14 radnych. 

 

Ad.11 - podjęcie uchwał w sprawach: 

a) utworzenia Gminnej Rady Seniorów w Pokoju oraz nadania jej Statutu 

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

Inwalidów w Pokoju, poinformowała o pracach Zarządu Koła nad treścią Statutu Rady 

Seniorów i Strategii Gminy Pokój w sferze polityki senioralnej na lata 2014-2020. 

Podziękowała Pani J.Ptaszek, Zastępcy Wójta, za pracę włożoną w przygotowanie Strategii.  

Pani J.Ptaszek poinformowała o uzgodnieniu treści Statutu z Kołem Polskiego Związku 

Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Pokoju, następnie powiedziała o zmianach 

wprowadzonych do jego treści.  

Pani R.Podpora zapytała o przewidywany termin powołania Gminnej Rady Seniorów.  

Wójt Gminy wyjaśniła, że podjęta przez Radę Gminy uchwała w sprawie utworzenia 

Gminnej Rady Seniorów w Pokoju oraz nadania jej Statutu zostanie przesłana do Wydziału 

Nadzoru i Kontroli Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego i jeżeli w ciągu miesiąca jednostka ta 

nie wniesie zastrzeżeń do tej uchwały będzie można przystąpić do procedury tworzenia 

Gminnej Rady Seniorów.  

Przewodniczący Rady zapytał o organizacje uprawnione do zgłaszania kandydatów do tej 

Rady. 

Pani J.Ptaszek wyjaśniła, że jednym z celów statutowych tych organizacji musi być 

działanie na rzecz osób starszych. Wśród organizacji uprawnionych do zgłaszania 

kandydatów do Gminnej Rady Seniorów wymieniła m.in. Koło Związku Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów w Pokoju, Stowarzyszenie „Pokój”, Caritas, Stowarzyszenie 

„Zielenieckie Dziołchy”.  

 Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie 

utworzenia Gminnej Rady Seniorów w Pokoju oraz nadania jej Statutu wraz ze zmianami 

zaproponowanymi przez Zastępcę Wójta  do treści Statutu.  

 

Głosowanie: 

   Za   - 14 głosów 

   Przeciw  - 0 

   Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XXXI/284/2014 stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  

 

b) przyjęcia „Strategii Gminy Pokój w sferze polityki senioralnej na lata 2014-2020” 

Treść projektu uchwały omówiła Pani J.Ptaszek, następnie Przewodniczący Rady 

zarządził nad nim głosowanie. 

 

Głosowanie:  

  Za   - 14 głosów  

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 
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Uchwała nr XXXI/285/2014 stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  

 

c) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Pokój w 2014 r. 

Treść projektu uchwały omówiła Pani J.Ptaszek, następnie Przewodniczący Rady 

zarządził nad nim głosowanie. 

 

Glosowanie: 

  Za   - 14 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XXXI/286/2014 stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

d) określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o 

uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed 

bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, 

a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie Gminy 

Pokój 

Treść projektu uchwały omówiła Pani J.Ptaszek proponując zmiany do jej treści.  

Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały wraz ze 

wskazanymi zmianami.  

 

Głosowanie: 

  Za   - 14 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XXXI/287/2014 stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

e) udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaradzu 

Treść wszystkich projektów uchwał dotyczących udzielenia dotacji celowych dla 

Ochotniczych Straży Pożarnych omówił Skarbnik Gminy, następnie Przewodniczący Rady 

zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaradzu.  

 

Głosowanie: 

  Za   - 14 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XXXI/288/2014 stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

f) udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaradzkiej 

Kuźni 

W związku z wcześniejszym omówieniem projektu uchwały przez Skarbnika Gminy, 

Przewodniczący Rady zarządził nad nim głosowanie. 
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Głosowanie: 

  Za   - 14 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XXXI/289/2014 stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

g) udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Fałkowicach 

W związku z wcześniejszym omówieniem projektu uchwały przez Skarbnika Gminy, 

Przewodniczący Rady zarządził nad nim głosowanie. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 14 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XXXI/290/2014 stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

h) udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubnowie  

W związku z wcześniejszym omówieniem projektu uchwały przez Skarbnika Gminy, 

Przewodniczący Rady zarządził nad nim głosowanie.  

 

Głosowanie: 

  Za   - 14 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XXXI/291/2014 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.  

 

i) udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pokoju 

W związku z wcześniejszym omówieniem projektu uchwały przez Skarbnika Gminy, 

Przewodniczący Rady zarządził nad nim głosowanie.  

 

Głosowanie: 

  Za   - 14 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XXXI/292/2014 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.  

 

j) udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawiści 

W związku z wcześniejszym omówieniem projektu uchwały przez Skarbnika Gminy, 

Przewodniczący Rady zarządził nad nim głosowanie.  

 

Głosowanie: 

  Za   - 14 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XXXI/293/2014 stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
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k) zmiany budżetu gminy na 2014 rok 

Treść projektu uchwały omówił Skarbnik Gminy. 

Przewodnicząca Komisji Budżetowej przedstawiła  pozytywną opinię Komisji na temat 

zmian wprowadzonych do budżetu gminy.  

 

Głosowanie: 

  Za   - 14 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XXXI/294/2014 stanowi załącznik nr 13 do protokołu.  

 

l) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 

Treść projektu uchwały omówił Skarbnik Gminy, następnie Przewodniczący Rady 

zarządził nad nim głosowanie.  

 

Głosowanie: 

  Za   - 14 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr XXXI/294/2014 stanowi załącznik nr 14 do protokołu.  

 

Ad. 12 - zapytania i wnioski mieszkańców 

 Pani D.Trojanowska, sołtys sołectwa Pokój, zaproponowała zamontowanie progów 

zwalniających przy ulicach Wolności, Wojska Polskiego i Żeromskiego w Pokoju oraz 

zapytała o możliwość uzupełniania oświetlenia ulicznego lampami ledowymi. 

 Pani B.Fiebig, sołtys sołectwa Siedlice, poprosiła o wysyłanie wezwań o 

uporządkowanie nieruchomości do właścicieli zaniedbanych posesji.  

 Pan A.Pachulski, sołtys sołectwa Domaradz, zapytał o termin dostarczenia 

mieszkańcom dowodów wpłat ułatwiających mieszkańcom regulowanie należności za wywóz 

odpadów komunalnych. Zapytał również, czy spółka „Ekowod” będzie informować o 

terminie wymiany wodomierzy. 

 Pani G.Sobek, sołtys sołectwa Domaradzka Kuźnia, zapewniła, że pracownicy 

wymieniający wodomierze ponownie przyjeżdżają do nieruchomości, na których za 

pierwszym razem nikogo nie zastano.  

 Przewodniczący Rady powiedział, że w jego przypadku pracownicy „Ekowodu” 

umówili się telefonicznie na wymianę wodomierza.  

 Pani B.Leszczyńska, sołtys sołectwa Dąbrówka Dolna, poinformowała o ubytkach w 

ul.Budkowskiej w Dąbrówce Dolnej pozostawionych przez spółkę „Ekowod”.  

 

Ad.13 – wolne wnioski i oświadczenia radnych 

 Radny W.Hadyna zasugerował udostępnienie bezpłatnej usługi internetowej WiFi na 

terenie miejscowości Pokój, a w szczególności pacjentom Szpitala w Pokoju.  

 Przewodniczący Rady poinformował o przedstawionej opinii prawnej, na wniosek 

radnego W.Hadyny,  dotyczącej zasad głosowania nad uchwałą  Rady Gminy w sprawie 

powołania komisji doraźnej. Przy okazji zaproponował, aby na następną sesję lub spotkanie 

robocze przygotować dla radnych kopie tej opinii.  

 Wójt Gminy, odnosząc się do wcześniej zadanych pytań radnych i sołtysów 

poinformowała, że: 
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 na zapytanie radnego M.Bartonia w sprawie braku asfaltu na zjazdach do posesji, 

odpowiedź zostanie udzielona na piśmie w terminie późniejszym,  

 kontener na odzież w Ładzy mógłby zostać ustawiony obok któregoś ze sklepów,  

 przesuwanie terminów przetargów na inwestycje nie stwarza zagrożenia dla ich 

realizacji, 

 progi zwalniające są kosztowne, a ich montaż  na drogach publicznych podlega 

zaopiniowaniu przez Komisję Bezpieczeństwa działającą przy Starostwie 

Powiatowym w Namysłowie, 

 do istniejącego oświetlenia ulicznego będą dowieszane lampy sodowe, w celu 

zachowania jego jednolitości, 

 właścicielom zaniedbanych posesji zostaną wysłane wezwania do ich 

uporządkowania, przy okazji poprosiła o wskazanie takich nieruchomości,  

  w sprawie wymiany wodomierzy zostanie wysłane pismo do „Ekowodu” i zapytała 

sołtysa A.Pachulskiego o mieszkańców u których wystąpił problem z wymianą 

wodomierzy. Pan A.Pachulski wyjaśnił, że chodzi mu o osoby samotne, które często 

przebywają poza miejscem zamieszkania, 

 zostanie wysłane pismo do „Ekowodu” w sprawie ubytków w ul.Budkowskiej w 

Dąbrówce Dolnej,  

 

Przewodniczący Rady zapytał o sprawę kontenera na zużyte żarówki, zgłoszoną na 

poprzedniej sesji.  

 Wójt Gminy powiedziała o decyzji Zarządu Województwa Opolskiego dotyczącej 

przekształcenia Zespołu Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych w Kup w spółkę 

prawa handlowego i zaproponowała, aby na jedną z kolejnych sesji zaprosić Dyrektora tej 

placówki w celu przedstawienia planów dotyczących Szpitala w Pokoju.  

 Pani J.Ptaszek stwierdziła, że pacjenci ze Szpitala w Pokoju posiadają informację na 

temat możliwości korzystania z bezpłatnego internetu w Gminnej Bibliotece Publicznej oraz 

w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji. Przyznała, że Gmina nie zapewnia dostępu 

do sieci WiFi na terenie Pokoju. Powiedziała również o środkach finansowych pozyskanych 

przez Zespół Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych w Kup na informatyzację, 

dających możliwość rozpowszechnienia darmowego internetu na terenie Szpitala w Pokoju. 

 Skarbnik Gminy poinformował, że druki wpłat do regulowania należności za wywóz 

odpadów komunalnych będą drukowane niezwłocznie po zaakceptowaniu wzoru tych wpłat 

przez Bank Spółdzielczy w Pokoju.  

 

Ad.15 – zakończenie sesji 

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy o godz.17
15 

zamknął XXXI  sesję Rady Gminy Pokój. 

 

 

 

 

  

 

Protokołowała: 

 

Elżbieta Kuklok …………………….. 

 


