Protokół nr VIII/15
z VIII sesji Rady Gminy Pokój
odbytej w dniu 26 czerwca 2015 r.
Obecni na posiedzeniu: T.Baran, J.Ciurla, B.Frasiak, E.Kania, T.Kruszelnicki, T.Krystosek,
J.Mielczarek, J.Paluch, K.Paluch, E.Pawłowska, K.Piekarska, J.Sowa, K.Walek, zgodnie z lista
obecności stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu.
Obradom przewodniczył Pan Jacek Gosławski Przewodniczący Rady Gminy
Nieobecny radny Jerzy Jakubik
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji
2. Stwierdzenie prawomocności obrad
3. Przyjęcie protokołu z VII 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 VII sesji Rady Gminy
Pokój oraz z działalności między sesjami
7. Interpelacje i zapytania radnych
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie utworzenia pomnika historii
w Pokoju
9. Wykonanie budżetu gminy za 2014 rok - podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia
sprawozdania
finansowego
wraz
ze
sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy Pokój za 2014 rok
b) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pokój za 2014 rok
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) przystąpienia do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla
Gminy Pokój na lata 2015-2020
b) przyjęcia Programu „Gminna Karta” na lata 2015-2016
c) powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników
d) zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu informacji o
kandydatach na ławników
e) zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których
właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pokój oraz warunków i zasad korzystania
z tych przystanków
f) opłaty targowej na terenie Gminy Pokój
g) zmiany budżetu gminy na 2015 rok
h) wieloletniej prognozy finansowej
11. Zapytania i wnioski mieszkańców
12. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
13. Zakończenie sesji
Ad.1 – otwarcie sesji
Posiedzenie Rady Gminy otworzył o godz.1500 Przewodniczący Rady Gminy, Pan Jacek
Gosławski. Następnie przywitał Panią B.Zając – Wójta Gminy, dyrektorów placówek
oświatowych, nauczycieli z Publicznego Gimnazjum w Pokoju, sołtysów, mieszkańców oraz
pracowników Urzędu Gminy.
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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 VII sesji Rady Gminy Pokój
Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do protokołu z VII 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 obrad. Wójt Gminy zawnioskowała
o wprowadzenie do porządku obrad trzech projektów uchwał w sprawach:
1) utworzenia odrębnego obwodu głosowania w gminie Pokój w referendum
ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.,
2) zmiany porządkowej uchwały Nr XVII/146/2012 Rady Gminy Pokój z dnia 17
września 2015 r. w sprawie podziału Gminy Pokój na stałe obwody głosowania
i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych,
3) zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
Wójt Gminy wyjaśniła, że wprowadzenie przedmiotowych uchwał związane jest
z referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad wprowadzeniem do porządku
obrad wskazanych przez Wójta Gminy projektów uchwał.
Głosowanie:
Za
- 14 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
W związku z wprowadzoną zmianą porządek obrad VIII sesji Rady Gminy Pokój
przedstawiał się w sposób następujący:
1. Otwarcie sesji
2. Stwierdzenie prawomocności obrad
3. Przyjęcie protokołu z VII 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 VII sesji Rady Gminy
Pokój oraz z działalności między sesjami
7. Interpelacje i zapytania radnych
8. Opinia Rady Gminy Pokój w sprawie utworzenia parku kulturowego obejmującego
założenie ruralistyczne Pokoju
9. Wykonanie budżetu gminy za 2014 rok - podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia
sprawozdania
finansowego
wraz
ze
sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy Pokój za 2014 rok
b) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pokój za 2014 rok
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10. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) przystąpienia do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych dla Gminy Pokój na lata 2015-2020
b) przyjęcia Programu „Gminna Karta” na lata 2015-2016
c) powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników
d) zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu informacji
o kandydatach na ławników
e) zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których
właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pokój oraz warunków i zasad
korzystania z tych przystanków
f) opłaty targowej na terenie Gminy Pokój
g) zmiany budżetu gminy na 2015 rok
h) wieloletniej prognozy finansowej
i) utworzenia odrębnego obwodu głosowania w gminie Pokój w referendum
ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.,
j) zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
k) zmiany porządkowej uchwały Nr XVII/146/2012 Rady Gminy Pokój z dnia 17
września 2015 r. w sprawie podziału Gminy Pokój na stałe obwody głosowania
i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych,
11. Zapytania i wnioski mieszkańców
12. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
13. Zakończenie sesji
Następnie, poza porządkiem obrad, Przewodniczący Rady wraz z Wójtem Gminy
wręczyli listy gratulacyjne oraz wiązanki kwiatów nauczycielom Publicznego Gimnazjum
w Pokoju:
– Pani M.Draszczuk, pod kierunkiem której uczniowie odnieśli sukcesy w
dziedzinie astronomii,
– Pani G.Łapszyńskiej, której wychowanka została laureatką XIV Wojewódzkiego
Konkursu Matematycznego,
– Pani E.Gosławskiej, której uczniowie zajęli I miejsce w konkursie języka
angielskiego zorganizowanym przez Zespół Szkół w Dobrzeniu Wielkim oraz za
pracę włożoną w powstanie publikacji pt. „Pokój. Monografia”,
– Pani R.Barabosz, przechodzącej na emeryturę, za długie lata współpracy
i pełnienie roli tłumacza języka niemieckiego w trakcie spotkań
z przedstawicielami partnerskiej Gminy Hochspeyer z Niemiec.
Pani E.Pawłowska, Wiceprzewodnicząca Rady, złożyła gratulacje Panu J.Baraboszowi,
nauczycielowi ze Szkoły Podstawowej w Domaradzu, w związku z osiągnięciem przez uczniów
dobrych wyników z języka angielskiego na sprawdzianie w klasie VI.
Ad.5 - informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach
bieżących
Przewodniczący Rady przedstawił informacje na temat:
– udziału w dniu 03.06.2015 r. w promocji książki pt. „Pokój. Monografia”,
– udziału w Festiwalu Muzyki Zabytkowych Parków i Ogrodów im.C.M. von Webera w
dniach od 04.06.2015 r. do 06.06.2015 r.,
– spotkania w dniu 09.06.2015 r. na temat Strategii Rozwoju Powiatu Namysłowskiego,
– spotkania roboczego radnych w dniu 23.06.2015 r.,
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– spotkania z Wojewodą Opolskim, w którym z ramienia Rady Gminy udział wzięła
Wiceprzewodnicząca Rady, na temat ochrony zabytków Pokoju
– spotkania zorganizowanego przez LGD Stobrawski Zielony Szlak, w trakcie którego
Stowarzyszenie Pokój i Wójt Gminy Pokój zostali wyróżnieni za największą liczbę
złożonych i rozliczonych projektów.
Później Przewodniczący Rady przedstawił pisma kierowane do Rady Gminy:
– pismo Wojewody Opolskiego w sprawie naboru kandydatów na ławników, stanowiące
załącznik nr 2 do protokołu,
– skargę Pana J.Balija na Wójta Gminy Pokój, stanowiącą załącznik nr 3 do protokołu.
Przewodniczący Rady poinformował, że zarzuty zawarte w skardze dotyczące odmowy
dowiezienia do szpitala oraz wliczania dochodu z gospodarstwa rolnego do dochodów
uzyskiwanych przez osobę w miesiącu były już rozpatrywane przez Radę Gminy, dodał,
że stanowisko w tej sprawie zostało zawarte w uchwale nr XXVII/246/2013 z dnia
28.10.2013 r. W związku z tym zaproponował, zgodnie z art. 239 Kodeksu postępowania
administracyjnego, podtrzymanie poprzedniego stanowiska i niekierowanie skargi do
rozpatrzenia Komisji Rewizyjnej
Głosowanie:
Za
- 14 osób
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Informacja Przewodniczących Komisji na temat spraw bieżących
Pan T.Kruszelnicki, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, poinformował o posiedzeniu
Komisji w dniu 23.06.2015 r., podczas którego dokonano kontroli funkcjonowania Gminnego
Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pokoju pod kątem przygotowania do wakacji oraz
przeprowadzono przegląd placów zabaw na terenie gminy.
Pan E.Kania, Przewodniczący Komisji Budżetowej, poinformował o posiedzeniu Komisji
w dniu 23.06.2015 r. w trakcie którego dokonano analizy wydatków związanych z drogami w
latach 2014-2015 oraz zaopiniowano bieżące zmiany w budżecie.
Ad.6 - sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas VII sesji Rady Gminy
Pokój oraz z działalności między sesjami
Wójt Gminy w pierwszej kolejności przedstawiła informację o realizacji uchwał Rady
Gminy Pokój podjętych podczas sesji w dniu 28.05.2015 r., stanowiącą załącznik nr 4 do
protokołu, później przedstawiła informacje na temat:
 zakończonej budowy I etapu kanalizacji w Zieleńcu,
 zaplanowanego odbioru zakończonych robót przy ul. Wiejskiej w Ładzy,
 cząstkowego remontu oraz zakończonego patcherowania dróg gminnych,
 zleconego opracowania dokumentacji technicznej na remont ul. Wiejskiej w Lubnowie
oraz drogi gminnej prowadzącej do Żabińca,
 trwającego uzupełniania oświetlenia drogowego na terenie gminy,
 planowanej zmiany organizacji ruchu na ul. Wolności w Pokoju,
 planowanego wykonania remontu chodnika przy ul. 1 Maja w Pokoju na odcinku od
skrzyżowania z ul. Sienkiewicza do Banku Spółdzielczego,
 spotkania w Zawiści i Domaradzu przedstawicieli Starostwa Powiatowego w
Namysłowie z projektantem w sprawie remontu drogi powiatowej w Domaradzu i
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wykonania parkingu na wysokości szkoły oraz uporządkowania jezdni przy nowo
wybudowanym chodniku w Zawiści,
ogłoszonego przetargu na zagospodarowanie odpadów komunalnych w II półroczu
2015 r.,
planowanego ogłoszenia przetargu na dowóz uczniów do placówek oświatowych,
niewywiązania się przez firmę „Ekolas” z umowy na wykonanie dokumentacji na
rewitalizację zabytkowego parku w Pokoju i planowanego ogłoszenia nowego przetargu
na to zadanie,
spotkania z Wojewodą Opolskim w sprawie nadania miejscowości Pokój statusu
pomnika historii,
uwag wnoszonych do planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój,

Ad.7 - interpelacje i zapytania radnych
Radni nie zgłosili interpelacji i zapytań na sesji.
Ad.8 - opinia Rady Gminy Pokój w sprawie utworzenia parku kulturowego obejmującego
założenie ruralistyczne Pokoju
Przewodniczący Rady zaproponował zmianę brzmienia rozpatrywanego punktu na:
„Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie utworzenia pomnika historii w
Pokoju”.
Treść projektu uchwały przedstawiła Pani J.Ptaszek, Sekretarz Gminy.
Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Głosowanie:
Za
Przeciw
Wstrzymujących się

- 14 głosów
-0
-0

Uchwała nr VIII/75/2015 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Później Przewodniczący Rady zarządził przerwę w obradach.
Po przerwie.
Ad.9 - Wykonanie budżetu gminy za 2014 rok - podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy Pokój za 2014 rok
Na wstępie Pan M.Maryjowski, Skarbnik Gminy, omówił sprawozdanie z wykonania
budżetu Gminy Pokój za 2014 rok, sprawozdanie finansowe oraz informację o stanie mienia
Gminy.
Pan T.Kruszelnicki, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, odczytał protokół z
posiedzenia Komisji, podczas którego dokonano analizy sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2014 r. oraz sprawozdania finansowego za 2014 r., a także zapoznano się z informacją
o stanie mienia gminy i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat wykonania
budżetu Gminy Pokój za 2014 r. Poinformował także, że Komisja Rewizyjna nie wniosła uwag
do przedstawionych sprawozdań i informacji.
Przewodniczący Rady przypomniał, że sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pokój
oraz sprawozdanie finansowe zostały przekazane Radzie Gminy w ustawowo określonych
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terminach, następnie odczytał opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok.
Po wysłuchaniu powyższych informacji radni nie wnieśli dodatkowo żadnych uwag.
Później Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy
Pokój za 2014 rok.
Głosowanie:
Za
- 14 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr VIII/76/2015 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
b) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pokój za 2014 rok
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił wniosek Komisji o udzielenie Wójtowi
Gminy absolutorium za 2014 r., następnie Przewodniczący Rady odczytał opinię Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Opolu na jego temat.
Później Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie
udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2014 rok.
Głosowanie:
Za
- 14 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr VIII/77/2015 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Ad. 10 - podjęcie uchwał w sprawach:
a) przystąpienia do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych dla Gminy Pokój na lata 2015-2020
Treść projektu uchwały omówiła Wójt Gminy, następnie Przewodniczący Rady zarządził
nad nim głosowanie.
Głosowanie:
Za
- 14 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr VIII/78/2015 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
b) przyjęcia Programu „Gminna Karta” na lata 2015-2016
Treść projektu uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy, następnie Przewodniczący Rady
zarządził nad nim głosowanie.
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Głosowanie:
Za
- 14 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr VIII/79/2015 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
c) powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników
Przewodniczący Rady zaproponował, aby zespół opiniujący kandydatów na ławników
składał się z 4 osób.
Później przystąpiono do zgłaszania kandydatów na członków tego zespołu.
Radna J.Paluch zgłosiła kandydaturę Pani E.Kuklok.
Wiceprzewodnicząca Rady zgłosiła kandydaturę Przewodniczącego Rady.
Przewodniczący Rady zgłosił kandydaturę Wiceprzewodniczącej Rady.
Radna J.Mielczarek zgłosiła kandydaturę Pani J.Ptaszek.
Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na powołanie ich w skład zespołu opiniującego
kandydatów na ławników.
Następnie Przewodniczący Rady zawnioskował o zamknięcie listy kandydatów do
zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
Głosowanie:
Za
- 14 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
W dalszej kolejności Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały
w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników w następującym składzie
osobowym: E.Kuklok, E.Pawłowska, J.Gosławski, J.Ptaszek.
Głosowanie:
Za
- 14 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr VIII/80/2015 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
d) zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu informacji
o kandydatach na ławników
Treść projektu uchwały przedstawił Przewodniczący Rady, później zarządził nad nim
głosowanie.
Głosowanie:
Za
- 14 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr VIII/81/2015 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
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e) zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których
właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pokój oraz warunków i zasad
korzystania z tych przystanków
Treść projektu uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy, później Przewodniczący Rady
zarządził nad nim głosowanie.
Głosowanie:
Za
- 14 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr VIII/82/2015 stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
f) opłaty targowej na terenie Gminy Pokój
Treść projektu uchwały omówił Skarbnik Gminy, później Przewodniczący Rady
zarządził nad nim głosowanie.
Głosowanie:
Za
- 14 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr VIII/83/2015 stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
g) zmiany budżetu gminy na 2015 rok
Treść projektów uchwał z podpunktów „g” i „h” omówił Skarbnik Gminy.
Przewodniczący Komisji Budżetowej poinformował o pozytywnej opinii Komisji na
temat zmian wprowadzonych do projektu budżetu gminy na 2015 r.
Później Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie
zmiany budżetu gminy na 2015 rok.
Głosowanie:
Za
- 14 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr VIII/84/2015 stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
h) wieloletniej prognozy finansowej
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 VIII/85/2015 stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
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utworzenia odrębnego obwodu głosowania w gminie Pokój w referendum
ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
Treść projektu uchwały przedstawiła Wójt Gminy, później Przewodniczący Rady
zarządził nad nim głosowanie.
i)

Głosowanie:
Za
- 14 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr VIII/86/2015 stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
j) zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
Treść projektu uchwały przedstawiła Wójt Gminy, później Przewodniczący Rady
zarządził nad nim głosowanie.
Głosowanie:
Za
- 14 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr VIII/87/2015 stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
k) zmiany porządkowej uchwały Nr XVII/146/2012 Rady Gminy Pokój z dnia 17
września 2015 r. w sprawie podziału Gminy Pokój na stałe obwody głosowania
i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
Treść projektu uchwały przedstawiła Wójt Gminy, później Przewodniczący Rady
zarządził nad nim głosowanie.
Głosowanie:
Za
- 14 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr VIII/88/2015 stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
Ad.11 - zapytania i wnioski mieszkańców
Pani R.Podpora, Przewodnicząca Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów w Pokoju, powiedziała o możliwości zapisania się do Koła, później poinformowała
o udziale emerytów w różnych imprezach wymieniając m.in.: wyjazd na spektakl „Idzie
miłość”, wycieczkę do zoo i ogrodu botanicznego we Wrocławiu oraz wycieczkę rowerową do
Karłowic. Powiedziała również o planowanym wyjeździe członków Koła do Zamościa oraz
mającej się odbyć olimpiadzie sportowej seniorów. Później zapytała o termin zgłaszania
kandydatów na ławników, poprosiła także o zapewnienie udziału emerytów w pracach komisji w
referendum ogólnokrajowym zarządzonym na 06.09.2015 r. Następnie zapytała o dostawienie
ławek na terenie Pokoju oraz o cenę za wodę i ścieki, która od lipca ma ulec zmianie.
Powiedziała również o Biurze Obsługi Seniora prowadzonym przez Panią E.Hyllę.
Pani E.Kuklok wyjaśniła, że termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30
czerwca.
Wójt Gminy zapewniała, że obowiązujące ceny za wodę i ścieki nie ulegną zmianie do
31.03.2016 r.
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Pan W.Kociencki, sołtys sołectwa Zawiść, poprosił o wystąpienie z wnioskiem do
Starostwa Powiatowego w Namysłowie o wydłużenie godzin pracy Wydziału Komunikacji w
jednym z dni tygodnia do godz.1700. Później poprosił o przycięcie koron drzew przy placu
zabaw w Zawiści, które przesłaniają nadajnik internetowy. Zapytał również o wizję lokalną
drogi powiatowej w kierunku Szumu, której pobocze jest zarośnięte krzakami.
Pani Z.Bieniusa sołtys sołectwa Dąbrówka Dolna, poprosiła o wyczyszczenie, bądź też
zasypanie stawku znajdującego się przy ul. Święcińskiej w Dąbrówce Dolnej.
Pan D.Bochenek, sołtys sołectwa Kopalina, zapytał, czy na terenie gminy planowana jest
budowa schroniska dla zwierząt.
Sekretarz Gminy powiedziała o propozycjach uczniów z Publicznego Gimnazjum
w Pokoju dotyczących planu zagospodarowania zabytkowego parku w Pokoju i zaprosiła
zainteresowanych na spotkanie w dniu 30.06.2015 r. o godz.1500, podczas którego będzie można
zgłaszać uwagi do tego planu.
Ad.12 - wolne wnioski i oświadczenia radnych
Wójt Gminy odpowiadając na wcześniej zadane pytania udzieliła następujących
odpowiedzi:
– w sprawie dostawienia ławek na terenie Pokoju odpowiedź zostanie udzielona Pani
R.Podporze na piśmie w terminie późniejszym,
– w sprawie wniosku Pana W.Kocienckiego o wydłużenie godzin pracy Wydziału
Komunikacji zostanie wysłane pismo do Starostwa Powiatowego w Namysłowie,
– w sprawie uporządkowania stawku w Dąbrówce Dolnej odpowiedź zostanie udzielona
Pani Z.Bieniusa na piśmie w terminie późniejszym,
– w sprawie budowy schroniska dla zwierząt na terenie gminy nie posiada żadnych
informacji, zapewniła, że sprawdzi tę sprawę i udzieli odpowiedzi Panu D.Bochenkowi
na piśmie w terminie późniejszym.
Na zakończenie swojej wypowiedzi zaprosiła na zawody strażackie w Pokoju, w dniu
28.06.2015 r.
Pani D.Trojanowska, sołtys sołectwa Pokój, zaprosiła na piknik rodzinny w dniu
04.07.2015 r. przy remizie OSP w Pokoju.
Ad.13 - zakończenie sesji
Wobec zrealizowania porządku obrad o godz. 1630 Przewodniczący Rady Gminy
zamknął VIII sesję Rady Gminy Pokój.

Protokołowała:
Elżbieta Kuklok …………………
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