Protokół nr XV/16
z XV sesji Rady Gminy Pokój
odbytej w dniu 23 marca 2016 r.
Obecni na posiedzeniu: T.Baran, J.Ciurla, B.Frasiak, J. Jakubik, E.Kania, T.Kruszelnicki,
T.Krystosek, J.Mielczarek, J.Paluch, K.Paluch, E.Pawłowska, K.Piekarska, J.Sowa, K.Walek,
zgodnie z listą 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 XIV sesji Rady Gminy Pokój
4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
5. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej na temat stanu
bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Pokój
6. Informacja Komendanta Powiatowego Policji na temat bezpieczeństwa publicznego na
terenie Gminy Pokój
7. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących
8. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas XIV sesji Rady Gminy
Pokój oraz z działalności między sesjami
9. Interpelacje i zapytania radnych
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) wyrażenia sprzeciwu wobec działań Prezydenta Miasta Opola mających na celu
powiększenie terytorium Opola
b) zmiany uchwały nr XI/78/2007 Rady Gminy Pokój z dnia 26 listopada 2007 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy
c) Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Pokój
d) wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
e) zmiany budżetu gminy na 2016 rok
f) 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 Pana A.Michtę – Starostę Namysłowskiego, Panią K.Ulbrych –
Rzecznika Prasowego Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie, Panią B.Zając – Wójta
Gminy, 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 XIV sesji Rady Gminy Pokój
Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do protokołu z XIV sesji Rady Gminy Pokój, ze
względu na ich brak zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu.
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Głosowanie:
Za
- 14 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Następnie Przewodniczący Rady przywitał przybyłego na sesję Pana K.Gacka,
Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie.
Ad.4 - przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
Przewodniczący Rady przedstawił ustalony porządek obrad.
Na salę narad wszedł radny K.Walek, powiększając skład Rady Gminy do 15 osób.
Wójt Gminy zawnioskowała o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w
sprawie przystąpienia Gminy Pokój do realizacji projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka” –
wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy
zastępczej w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata
2014-2020, Oś priorytetowa VIII, Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego, jako Partner Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu.
Wyjaśniła, że projekt będzie realizowany w ramach partnerstwa zawartego pomiędzy
Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu, Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej
FRDL w Opolu, Miastem Opole, gminami: Domaszowice, Łubniany, Brzeg, Paczków,
Kluczbork, Popielów, Grodków, Głubczyce, Korfantów, Zdzieszowice, Bierawa, Dąbrowa,
Strzelce Opolskie oraz z Powiatem Krapkowice. Poinformowała, że na realizację tego projektu
Gmina otrzymała 621 000 zł, dodała również, że będzie on realizowany przez Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Pokoju w terminie od 01.04.2016 r. do 31.03.2018 r. Powiedziała także,
że w ramach tego projektu przewiduje się zatrudnienie: asystenta rodziny, pięciu wychowawców
podwórkowych w wybranych świetlicach wiejskich, prawnika specjalizującego się w prawie
rodzinnym oraz psychologa.
Później Przewodniczący Rady zaproponował wprowadzenie wskazanego przez Wójta
Gminy projektu uchwały w pkt 10 porządku obrad, jako podpunkt „g” i zarządził głosowanie w
tej sprawie.
Głosowanie:
Za
- 15 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
W związku z wprowadzoną zmianą porządek obrad XV sesji Rady Gminy Pokój
przedstawiał się w sposób następujący:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie sesji
Stwierdzenie prawomocności obrad
Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Gminy Pokój
Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej na temat
stanu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Pokój
6. Informacja Komendanta Powiatowego Policji na temat bezpieczeństwa
publicznego na terenie Gminy Pokój
7. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach
bieżących
2

8. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas XIV sesji Rady
Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami
9. Interpelacje i zapytania radnych
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) wyrażenia sprzeciwu wobec działań Prezydenta Miasta Opola mających
na celu powiększenie terytorium Opola
b) zmiany uchwały nr XI/78/2007 Rady Gminy Pokój z dnia 26 listopada
2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
c) Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pokój
d) wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
e) zmiany budżetu gminy na 2016 rok
f) wieloletniej prognozy finansowej
g) przystąpienia Gminy Pokój do realizacji projektu pn. „Bliżej rodziny i
dziecka” – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo –
wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś
priorytetowa VIII, Integracja Społeczna, współfinansowanego z
Europejskiego Funduszu Społecznego, jako Partner Regionalnego
Ośrodka Polityki Społecznej
11. Zapytania i wnioski mieszkańców
12. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
13. Zakończenie sesji
Przewodniczący Rady, poza porządkiem obrad, udzielił głosu Panu A.Michcie, Staroście
Namysłowskiemu, który poinformował o dokonanym przeglądzie dróg powiatowych, w tym
również na terenie Gminy Pokój. Stwierdził, że wszystkie jezdnie wymagają remontów, a na
niektórych z nich rozpoczęły się już prace. Powiedział również o usuwaniu zakrzaczeń z
przydrożnych rowów i wymianie znaków drogowych. Na zakończenie swojej wypowiedzi złożył
wszystkim obecnym na sali narad życzenia z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych.
Przewodniczący Rady także złożył życzenia świąteczne Staroście Namysłowskiemu oraz
jego współpracownikom.
W związku z chwilową nieobecnością na sali narad Pana K.Gacka, Przewodniczący Rady
przeszedł do realizacji pkt 6 porządku obrad.
Ad.6 - informacja Komendanta Powiatowego Policji na temat bezpieczeństwa publicznego
na terenie Gminy Pokój
Pani K.Ulbrych, Rzecznik Prasowy Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie,
przedstawiła informację na temat bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Pokój,
stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu, zwracając uwagę przede wszystkim na uczestników
ruchu drogowego przekraczających dozwoloną prędkość, włamania, jakie w ostatnim czasie
miały miejsce w Pokoju oraz na rowerzystów, których wraz z nadejściem wiosny przybywa na
drogach. Wyraziła także słowa uznania dla policjantów pracujących na Posterunku Policji w
Pokoju. Zaproponowała również przeprowadzenie akcji rozdawania mieszkańcom odblasków,
zaznaczyła jednak, że musiałyby one zostać zakupione przez Gminę, a koszt z tym związany
wyniósłby ok. 1 000 zł.
Radny T.Baran stwierdził w Krogulnej brak patroli kontrolujących prędkość
samochodów przejeżdżających przez tę miejscowość i zapytał, czy zabroniono policjantom
postoju przy ul. Stawowej. Wyraził również zgodę na postój patroli na parkingu przy
ul. Rybackiej w Krogulnej, stanowiącym jego własność.
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Pani K.Ulbrych poprosiła o przekazywanie do Komendy Powiatowej Policji w
Namysłowie uwag na temat stanu bezpieczeństwa, które pozwolą na uaktualnianie informacji na
stronie internetowej Komendy. Powiedziała również o debacie społecznej zaplanowanej w dniu
08.04.2016 r. w Starostwie Powiatowym w Namysłowie.
Pan A.Michta powiedział o odprawach rocznych podsumowujących pracę policji i straży,
podczas których obie jednostki zostały wysoko ocenione w skali województwa.
Pan W.Kociencki, sołtys sołectwa Zawiść, zgłosił uwagi do remontu skrzyżowania w
Zawiści – porozrzucane na asfalcie kamyki, którymi utwardzono pobocze, brak przejścia dla
pieszych przy przystanku autobusowym obok świetlicy wiejskiej oraz pasów oddzielających
parking od jezdni przy Ośrodku Wychowawczym. Przypomniał również o znaku drogowym
„Przejście dla pieszych” stojącym przy przystanku autobusowym, którego od jakieś czasu nie ma
w tym miejscu.
Pan A.Michta zapewnił, że przekaże te uwagi Naczelnikowi Wydziału Dróg w Starostwie
Powiatowym w Namysłowie.
Ad.5 - informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej na temat stanu
bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Pokój
Informację na temat stanu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy
Pokój, stanowiącą załącznik nr 3 do protokołu, przedstawił Pan K.Gacek. Zwrócił on uwagę
przede wszystkim na problem wypalania traw w okresie wiosennym i poprosił o współpracę w
tym zakresie. Powiedział o sprzęcie zakupionym w 2015 roku, poinformował również o
problemie z tymi jednostkami OSP, które nie wyjeżdżają do pożarów i innych zdarzeń.
Przewodniczący Rady zwrócił uwagę na punkty ujemne w zestawieniu wyników
przeglądów OSP wg poszczególnych gmin i zapytał za jakie elementy punkty te są przyznawane.
Pan K.Gacek poinformował, że jednostkom OSP, w celu dokonania ich oceny pod kątem
przygotowania do gotowości bojowej, są przyznawane punkty za określone elementy m.in. za
stan wyposażenia, sprawność sprzętu, gotowość bojową, organizację funkcjonowania jednostki
oraz liczbę wyjazdów do zdarzeń. Wyjaśnił, że brak tych elementów powoduje przyznanie
punktów ujemnych.
Następnie Przewodniczący Rady podziękował za udział w sesji Staroście
Namysłowskiemu, Komendantowi Powiatowemu Policji oraz Komendantowi Powiatowemu
Państwowej Straży Pożarnej i zarządził przerwę w obradach.
Po przerwie.
Ad.7 - informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach
bieżących
Przewodniczący Rady przedstawił informację na temat prelekcji Pani Elżbiety
Gosławskiej, podczas wernisażu wystawy „Kobiety Pokoju” w Muzeum Śląska Opolskiego w
dniu 08.03.2016 r., w ramach promocji gminy.
Następnie podziękował za życzenia świąteczne otrzymane ze Szkoły Podstawowej z
Oddziałem Przedszkolnym w Domaradzu oraz od Wójta Gminy Pokój oraz za zaproszenie od
uczniów działających w Kole Teatralnym przy Szkole Podstawowej w Pokoju na wystawiane
przez nich Misterium Wielkanocne. Później przedstawił odpowiedź udzieloną Panu R.Letkiemu
na zapytanie kierowane do Rady Gminy Pokój dotyczące powodów podwyższenia opłaty za
wywóz odpadów komunalnych.
Później Przewodniczący Rady przedstawił pisma kierowane do Rady Gminy Pokój:
 wniosek Komitetu „Tak dla Samorządności”, stanowiący załącznik nr 4 do
protokołu, o wyrażenie sprzeciwu wobec działań Prezydenta Miasta Opola
mających na celu powiększenie terytorium Opola,
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 uchwałę nr XIX/135/2016 Rady Miejskiej w Paczkowie w sprawie poparcia
„Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego o współfinansowanie Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w
Łambinowicach-Opolu”, stanowiącą załącznik nr 5 do protokołu,
 uchwałę nr XIV/186/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie przyjęcia
„Apelu Rady Miejskiej w Krapkowicach” do Pani Beaty Szydło, Prezesa Rady
Ministrów oraz pani Anny Zalewskiej, Ministra Edukacji Narodowej w sprawie
utworzenia zasiłków wyrównawczych w okresie przejściowym wprowadzonych
zmian w systemie oświaty dla dzieci sześcioletnich pozostających rok dłużej w
przedszkolach”, stanowiącą załącznik nr 6 do protokołu.
Informacja Przewodniczących Komisji na temat spraw bieżących
Pan T.Kruszelnicki, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, poinformował o posiedzeniu
Komisji w dniu 14.03.2016 r. podczas którego dokonano kontroli OSP na terenie gminy pod
względem wykorzystania przyznanych dotacji.
Pan E.Kania, Przewodniczący Komisji Budżetowej, poinformował o posiedzeniu Komisji
w dniu 18.03.2016 r. podczas którego dokonano analizy gospodarki finansowej Szkoły
Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Domaradzu oraz zaopiniowano zmiany
wprowadzone do budżetu gminy na 2016 rok.
Ad.8 - sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas XIV 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 24.02.2016 r. stanowiącą załącznik nr 7 do
protokołu, później przedstawiła informacje na temat:
 oświetlenia drogowego i inwestycji do wykonania w 2016 r., Wójt Gminy
poinformowała, że spośród 31 zadań wybrano 17 do realizacji, a koszt z tym związany
wynosić będzie 350 tyś. zł, później szczegółowo omówiła planowany zakres prac do
wykonania, powiedziała również, że koszt wykonania dokumentacji technicznej poniesie
gmina,
 wniosków złożonych na pozyskanie środków na remont dróg we wsiach Żabiniec i
Świercowskie,
 przygotowywanego zapytania ofertowego na paczerowanie dróg gminnych,
 planowanego remontu drogi w Domaradzkiej Kuźni prowadzącej do posesji Pana
Romaniuka,
 upływającego terminu składania uwag do planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Pokój,
 planowanego uzupełnienia kamieniem, do czasu rozpoczęcia remontu, ubytków w
drodze prowadzącej do wsi Świercowskie,
 ustalenia kosztów remontów dróg gminnych, Wójt Gminy stwierdziła, że w ramach
środków zabezpieczonych w budżecie gminy możliwe będzie przeprowadzenie
remontów 2-3 dróg, w tym ul. Opustowej w Zawiści,
 wyboru oferty firmy „Urbanika” z Poznania do realizacji zadań wynikających z
„Programu oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” dla Gminy Pokój,
 ponownego przetargu ogłoszonego na opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej na rewitalizację części zabytkowego założenia parkowego w Pokoju,
 skradzionych 23 przęseł z ogrodzenia przy boisku sportowym w Zawiści, przy okazji
Wójt Gminy podziękowała radnemu T.Krystoskowi oraz sołtysowi W.Kocienckiemu za
szybką reakcję i pomoc w tej sprawie.
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Ad.9 - interpelacje i zapytania radnych
Radna J.Paluch przekazała prośbę Pana Pieszczyka o wyczyszczenie Potoku Paryskiego.
Radna J.Sowa poruszyła sprawę braku tablicy ogłoszeń w Zieleńcu.
Radna K.Piekarska poprosiła o przeniesienie tablicy ogłoszeń w Ładzy spod nieczynnego
sklepu Pani Wachowiak pod sklep Pani Kuczery, zapytała również o właściciela
niewyremontowanego odcinka ul. Wiejskiej w Ładzy.
Radny K.Paluch poprosił o podanie liczby uczniów dowożonych ze wsi Świercowskie do
szkół.
Przewodniczący Rady podziękował za remont tablic informacyjnych w parku.
Ad.10 - Podjęcie uchwał w sprawach:
a) wyrażenia sprzeciwu wobec działań Prezydenta Miasta Opola mających na celu
powiększenie terytorium Opola
Treść projektu uchwały omówiła Wójt Gminy, później Przewodniczący Rady zarządził nad
nim głosowanie.
Głosowanie:
Za
- 15 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XV/133/2016 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
b) zmiany uchwały nr XI/78/2007 Rady Gminy Pokój z dnia 26 listopada 2007 r. w
sprawie nadania nazwy ulicy
Treść projektu uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy, później Przewodniczący Rady
zarządził nad nim głosowanie.
Głosowanie:
Za
- 15 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XV/134/2016 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
c) Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Pokój
Treść projektu uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy, później Przewodniczący Rady
zarządził nad nim głosowanie.
Głosowanie:
Za
- 15 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XV/135/2016 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
d) wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
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Treść projektu uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy informując, że sołtysi opowiedzieli się
za utworzeniem funduszu sołeckiego. Później Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad
wyodrębnieniem w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
Głosowanie:
Za
- 14 głosów
Przeciw
- 1 głos
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XV/136/2016 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
e) zmiany budżetu gminy na 2016 rok
Skarbnik Gminy omówił treść projektów uchwał z podpunktów „e” i „f”.
Przewodniczący Komisji Budżetowej przedstawił pozytywną opinię Komisji na temat zmian
wprowadzonych do budżetu gminy na 2016 r.
Głosowanie:
Za
- 14 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 1 głos
Uchwała nr XV/137/2016 stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
f) wieloletniej prognozy finansowej
W związku z wcześniejszym omówieniem projektu uchwały przez Skarbnika Gminy
Przewodniczący Rady zarządził nad nim głosowanie.
Głosowanie:
Za
- 15 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XV/138/2016 stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
g) przystąpienia Gminy Pokój do realizacji projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka” –
wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz
wsparcie pieczy zastępczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII, Integracja
Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, jako
Partner Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
Treść projektu uchwały omówiła Sekretarz Gminy.
Radny T.Krystosek zapytał od czego będzie uzależniony wybór świetlic, w których zastaną
zatrudnieni wychowawcy podwórkowi.
Sekretarz Gminy wyjaśniła, że wybór danej świetlicy zależeć będzie od problemów
opiekuńczo-wychowawczych występujących w danym środowisku, dodała również, że za
wskazanie tych placówek będzie odpowiedzialny Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Pokoju.
Później Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Głosowanie:
Za

- 15 głosów
7

Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XV/139/2016 stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Ad.11 - zapytania i wnioski mieszkańców
Pan D.Gregorowicz, sołtys sołectwa Krogulna, zapytał, kto podjął decyzję o zamianie
ulic, które będą remontowane w Krogulnej - zamiast ul. Szkolnej ma być remontowana
ul. Rybacka. Przypomniał, że podczas zebrania wiejskiego, na którym wybierano sołtysa,
wskazano do remontu ul. Szkolną.
Pani B.Czaja, sołtys sołectwa Domaradz, zapytała o zgłaszaną sprawę czyszczenia
Potoku Paryskiego, poprosiła także o przeniesienie wiaty przystankowej we wsi Świercowskie w
kierunku posesji Pana Zielonki. Zwróciła również uwagę na pień pozostawiony po ścince drzew
w Domaradzu, naprzeciwko posesji Pana Stryja.
Pan D.Bochenek, sołtys sołectwa Kopalina, zgłosił zastrzeżenia do stanu technicznego
jednego z autobusów dowożących uczniów do szkoły.
Pan H.Panicz, sołtys sołectwa Krzywa Góra, powiedział o pozostawionych, po wycince,
gałęziach w Krzywej Górze.
Radna K.Piekarska odnosząc się do informacji Wójta Gminy w sprawie planowanego
doświetlenia dróg na terenie gminy Pokój, zawnioskowała o zamianę wskazanej ul. Wiejskiej w
Ładzy na ul. Leśną.
Wójt Gminy podała koszty wykonania inwestycji przy poszczególnych drogach w Ładzy,
które przedstawiały się w sposób następujący: ul. Wiejska – 11 tyś. zł netto, ul. Leśna od nr 4 do
nr 5 – 15 tyś. zł netto, ul. Leśna od nr 8 do nr 11 – 7 tyś. zł netto i poprosiła o wskazanie odcinka
ul. Leśnej, przy którym ma zostać wykonane oświetlenie.
Radna K.Piekarska wyjaśniła, że chodzi o odcinek ul. Leśnej od zjazdu z drogi
powiatowej.
Sekretarz Gminy poinformowała, że na tę część ul. Leśnej brakuje 4 tyś. zł.
Później Wójt Gminy odnosząc się do wcześniej zadanych pytań udzieliła następujących
odpowiedzi:
– w sprawie wyczyszczenia Potoku Paryskiego Pan J.Pieszczyk otrzymał odpowiedź z
Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, w której zobowiązano go do
wyczyszczenia tej rzeki w ramach posiadanego przez niego pozwolenia wodnoprawnego, Wójt Gminy zapewniła, że mimo tego zostanie ponowiony wniosek w tej
sprawie,
– w sprawie tablicy ogłoszeń do Zieleńca zostanie udzielona radnej J.Sowie odpowiedź na
piśmie w terminie późniejszym,
– jest możliwe przesunięcie tablicy ogłoszeń w Ładzy spod nieczynnego sklepu Pani
Wachowiak pod sklep Pani Kuczery,
– niewyremontowany odcinek ul. Wiejskiej w Ładzy należy do Lasów Państwowych, Wójt
Gminy przypomniała, że część ul. Wiejskiej była remontowana przez gminę i przy tej
okazji zaproponowano Lasom Państwowym wykonanie prac na należącym do nich
odcinku drogi, jednak nie wyrażono na to zgody,
– ze wsi Świercowskie jest dowożonych 7 uczniów do szkół,
– wniosek o wyremontowanie ul. Rybackiej w Krogulnej został złożony 2-3 lata temu tj.
wcześniej od wniosku o remont ul. Szkolnej, dlatego też zadecydowano o
wyremontowaniu w pierwszej kolejności ul. Rybackiej,
– przeniesienie wiaty przystankowej we wsi Świercowskie jest możliwe, ale wiąże się z
poniesieniem kosztów,
– w sprawie pnia pozostawionego przy drodze powiatowej w Domaradzu, na przeciwko
posesji Pana Stryja, zostanie wysłane pismo do Starostwa Powiatowego w Namysłowie,
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– w sprawie autobusu szkolnego uwagi zostaną przekazane firmie świadczącej usługi
dowozu uczniów do szkół,
– w sprawie gałęzi pozostawionych przy transformatorze w Krzywej Górze zostanie
wysłane pismo do firmy „Tauron”.
Ad.12 - wolne wnioski i oświadczenia radnych
Przewodniczący Rady przypomniał radnym o obowiązku złożenia oświadczeń
majątkowych, a następnie wraz z Wójtem Gminy złożyli obecnym na sali narad życzenia
z okazji nadchodzących Świat Wielkanocnych.
Ad. 13 - zakończenie sesji
Wobec zrealizowania porządku obrad o godz. 1720 Przewodniczący Rady Gminy
zamknął XV sesję Rady Gminy Pokój.

Protokołowała:
Elżbieta Kuklok …………………
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