Protokół nr XXI/16
z XXI sesji Rady Gminy Pokój
odbytej w dniu 28 września 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, K.Piekarska, J.Sowa, K.Walek, zgodnie z listą obecności
stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu.
Nieobecni: J. Gosławski
Obradom przewodniczyła Wiceprzewodnicząca Rady Pani Edyta Pawłowska
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji
2. Stwierdzenie prawomocności obrad
3. Przyjęcie protokołów z:
a) XVIII sesji Rady Gminy Pokój
b) XIX sesji Rady Gminy Pokój
c) XX sesji Rady Gminy Pokój
4. Przedstawienie porządku obrad przez Wiceprzewodniczącą Rady
5. Informacja Wiceprzewodniczącej Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących
6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas XVIII, XIX i XX sesji Rady
Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami
7. Interpelacje i zapytania radnych
8. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki
przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego,
za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego
b) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój
c) wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Pokój - jako partnera do projektu pn.:
„Realizacja strategii niskoemisyjnej na obszarze Subregionu Północnego Województwa
Opolskiego”
d) opłaty targowej
e) opłaty prolongacyjnej

f) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku
g) zmiany uchwały nr XVI/140/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia
dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaradzu
h) zmiany uchwały nr XVI/141/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia
dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaradzkiej Kuźni
i)

zmiany uchwały nr XVI/142/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia
dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Fałkowicach

j)

zmiany uchwały nr XVI/144/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia
dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pokoju

k) zmiany budżetu gminy na 2016 rok
l)

wieloletniej prognozy finansowej

10. Zapytania i wnioski mieszkańców
11. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
12. Zakończenie sesji
Ad.l - otwarcie sesji
Posiedzenie Rady Gminy otworzyła o godz. 1500 Wiceprzewodnicząca Rady Gminy, Pani
Edyta Pawłowska. Następnie przywitała Pana K. Żołnowskiego - Wicestarostę Namysłowskiego,
Panią B.Zając - Wójta Gminy, dyrektorów placówek oświatowych, sołtysów, mieszkańców oraz
pracowników Urzędu Gminy.
Ad.2 - stwierdzenie prawomocności obrad
Wiceprzewodnicząca Rady stwierdziła, że w obradach bierze udział 13 radnych, co
stanowi quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych decyzji.
Ad.3 - przyjęcie protokołów z:
a) XVIII sesji Rady Gminy Pokój
Wiceprzewodnicząca Rady zapytała o uwagi do protokołu z XVIII sesji Rady Gminy Pokój,
ze względu na ich brak zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu.
Głosowanie:
Za

- 13 głosów

Przeciw

-0

Wstrzymujących się - 0
b) XIX sesji Rady Gminy Pokój
Wiceprzewodnicząca Rady zapytała o uwagi do protokołu z XIX sesji Rady Gminy Pokój, ze
względu na ich brak zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu.

Głosowanie:
Za

-13 głosów

Przeciw

-0

Wstrzymujących się - 0
c) XX sesji Rady Gminy Pokój
Wiceprzewodnicząca Rady zapytała o uwagi do protokołu z XX sesji Rady Gminy Pokój, ze
względu na ich brak zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu.
Głosowanie:
Za

- 13 głosów

Przeciw

-0

Wstrzymujących się - 0
Ad.4 - przedstawienie porządku obrad przez Wiceprzewodniczącą Rady
Wiceprzewodnicząca Rady przedstawiła ustalony porządek obrad.
Na salę narad wszedł radny T. Krystosek powiększając skład Rady Gminy do 14 osób.
Wójt Gminy zawnioskowała o usunięcie z porządku obrad, z przyczyn formalnych,
projektów uchwał w sprawach:
a) ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki
przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za
warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego
b) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój
Wójt Gminy złożyła również wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na realizację w partnerstwie projektu pod nazwą „Zachowanie
dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych i
działania edukacyjno - informacyjne w województwie opolskim”.
Następnie Wiceprzewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad zaproponowanymi przez
Wójta Gminy zmianami zwracając uwagę na zmianę numeracji projektów uchwał w pkt 9.
Głosowanie:
Za

- 14 głosów

Przeciw

- 0

Wstrzymujących się - 0

W związku z wprowadzonymi zmianami porządek obrad XXI sesji Rady Gminy Pokój
przedstawiał się w sposób następujący:
1. Otwarcie sesji
2. Stwierdzenie prawomocności obrad
3. Przyjęcie protokołów z:
a) XVIII sesji Rady Gminy Pokój
b) XIX sesji Rady Gminy Pokój
c) XX sesji Rady Gminy Pokój
4. Przedstawienie porządku obrad przez Wiceprzewodniczącą Rady
5. Informacja Wiceprzewodniczącej Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących
6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas XVIII, XIX i XX sesji Rady
Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami
7. Interpelacje i zapytania radnych
8. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) wyrażenia zgody na realizację w partnerstwie projektu pod nazwą „Zachowanie
dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych i
działania edukacyjno - informacyjne w województwie opolskim”
b) wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Pokój - jako partnera do projektu
pn.:

„Realizacja strategii niskoemisyjnej na obszarze Subregionu Północnego

Województwa Opolskiego”
c) opłaty targowej
d) opłaty prolongacyjnej
e) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku
f) zmiany uchwały nr XVI/140/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji
celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaradzu
g) zmiany uchwały nr XVI/141/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji
celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaradzkiej Kuźni
h) zmiany uchwały nr XVI/142/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji
celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Fałkowicach
i)

zmiany uchwały nr XVI/144/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji
celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pokoju

j)

zmiany budżetu gminy na 2016 rok

k) wieloletniej prognozy finansowej
10. Zapytania i wnioski mieszkańców
11. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
12. Zakończenie sesji
Ad.5 - Informacja Wiceprzewodniczącej Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach
bieżących
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy przedstawiła pisma kierowane do Rady Gminy:
-

opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu dotyczącą informacji o przebiegu
wykonania budżetu za I półrocze 2016 r, stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu,

-

odpowiedź przedstawicieli strony rządowej na stanowisko Wojewódzkiej Rady Dialogu
Społecznego w Opolu odnośnie poszerzenia Miasta Opola, stanowiącą załącznik nr 3 do
protokołu,

-

uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu stwierdzającą nieważność
uchwały nr XVII/148/2016 Rady Gminy Pokój z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie
wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów
prowadzących żłobki lub kluby dziecięce innych niż jednostki samorządu terytorialnego z
budżetu gminy Pokój, uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu,

-

rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego stwierdzające nieważność uchwały nr
XIX/163/2016 Rady Gminy Pokój z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój, rozstrzygnięcie stanowi załącznik nr 5
do protokołu,

-

informację Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o udzieleniu Parafii
Ewangelicko-Augsburskiej w Pokoju dotacji na konserwację i restaurację prospektu
organowego, informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu,

-

zarządzenie nr 135/2016 Wójta Gminy Pokój z dnia 31.08.2016 r. w sprawie
przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pokój za I półrocze
2016 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze
2016 r., zarządzenie stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Później Wiceprzewodnicząca Rady powiedziała o udziale w dożynkach gminnych w
Krogulnej, w dożynkach parafialnych w Domaradzu oraz w Europejskich Dniach Dziedzictwa w
Pokoju i podziękowała organizatorom za przygotowanie tych imprez.
Ad.6 - Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas XVIII, XIX i XX sesji
Rady Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami
Wójt Gminy w pierwszej kolejności przedstawiła informację o realizacji uchwał Rady
Gminy Pokój podjętych podczas XVIII, XIX i XX sesji, stanowiącą załącznik nr 7a do protokołu,
później przedstawiła informacje na temat:

-

zakończonych remontów dróg gminnych w miejscowościach: Świercowskie, Jagienna i
Kozuby,

-

planowanego odbioru robót po remoncie ul. Polnej w Domaradzkiej Kuźni,

-

ponownego złożenia wniosku do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na
dofinansowanie remontu drogi w Żabińcu,

-

zaopiniowania projektu technicznego na oświetlenie drogowe,

-

projektu w ramach którego planowana jest budowa węzła przesiadkowego w Pokoju,

-

planowanego złożenia w październiku wniosku o pozyskanie środków na rewitalizację
zabytkowego parku w Pokoju,

-

realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pokoju projektu „Bliżej
rodziny i dziecka”,

-

projektu „Nie-sami-dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby
niesamodzielne”, który od 01.12.2016 do 31.01.2020 r. będzie realizowany przez Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Pokoju,

-

pozytywnej oceny formalnej wniosku złożonego w ramach programu „Senior-WIGOR”,

-

wniosku złożonego na dofinansowanie warsztatów w oddziałach przedszkolnych w
Pokoju i w Domaradzu,

-

rozstrzygniętego przetargu na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku
szkolnym 2016/2017,

-

otwarcia ofert w dniu 16.09.2016 r. w przetargu ogłoszonym na „Budowę i modernizację
ścieżek oraz zagospodarowanie wokół nich terenu”,

-

projektu „Zrozumieć Montessori” złożonego przez Stowarzyszenie „Pokój” w ramach
programu „Na dobry początek”,

-

wniosku złożonego w ramach programu „Wolontariat w szkołach i placówkach”, na który
nie otrzymano dofinansowania,

-

dokumentacji przekazanej Wojewodzie Opolskiemu o wypłatę odszkodowań rolnikom,
którzy ponieśli straty w uprawach w wyniku występującej latem suszy.

Na zakończenie swojej wypowiedzi Wójt Gminy podziękowała wszystkim osobom i
instytucjom zaangażowanym w organizację dożynek gminnych w Krogulnej oraz w
przygotowanie Europejskich Dni Dziedzictwa w Pokoju.
Ad.7 - interpelacje i zapytania radnych
Radny T.Krystosek zawnioskował o wykonanie przejścia dla pieszych na drodze
powiatowej w Lubnowie, na wysokości oddziału przedszkolnego. Później powiedział o braku
odpowiedzi od Starosty Namysłowskiego na uwagi zgłoszone w sprawie remontu skrzyżowania w
Zawiści. Zasugerował także, aby Starostwo Powiatowe w Namysłowie podjęło współpracę ze
Starostwem Powiatowym w Kluczborku w zakresie remontu dróg i zaproponował napisanie
wspólnego projektu umożliwiającego pozyskania środków na ten cel.

Radna K.Piekarska zasugerowała wykonanie nowej nawierzchni ul. Wolności w Ładzy w
związku z licznymi pęknięciami na tej drodze, zwróciła również uwagę na mostek przy wyjeździe
z Ładzy w kierunku Popielowa, który uległ obniżeniu i stwarza zagrożenie dla kierujących
pojazdami.
Wicestarosta Namysłowski przyznał rację radnej K.Piekarskiej w sprawie konieczności
wykonania nowej nawierzchni ul. Wolności w Ładzy i powiedział o braku środków w budżecie
powiatu na ten cel.
Radna J.Mielczarek poprosiła o wycięcie zakrzaczeń ograniczających widoczność przy
wyjeździe z Żabińca na drogę powiatową.
Wicestarosta Namysłowski zapewnił o wycięciu w najbliższym czasie tych zakrzaczeń.
Radna J.Sowa zapytała Wicestarostę o możliwość otrzymania dofinansowania ze Starostwa
Powiatowego w Namysłowie na działalność zespołu „Zielenieckie dziołchy”.
Wicestarosta poprosił o złożenie w Starostwie stosownego wniosku wraz z kalkulacją
kosztów w terminie do 30.09.2016 r. i zapewnił, że poprze ten wniosek.
Wiceprzewodnicząca Rady kolejny raz poruszyła sprawę nieczynnego przejazdu
kolejowego w Pokoju i zapytała o możliwość zalania torów asfaltem.
Wójt Gminy poinformowała o działaniach podejmowanych w celu uporządkowania tego
przejazdu i powiedziała, na podstawie rozmów przeprowadzonych z przedstawicielami PKP, o
możliwości zalania przejazdu asfaltem, po skierowaniu wniosku Starostwa Powiatowego w
Namysłowie do PKP. Zwróciła również uwagę na możliwość wykonania tych prac przy okazji
planowanego remontu odcinka drogi powiatowej od zjazdu z drogi wojewódzkiej do torów.
Następnie Wiceprzewodnicząca Rady zarządziła przerwę w obradach.
Po przerwie.
W uzupełnieniu pkt. 5 porządku obrad Przewodniczący Komisji przedstawili informację o
sprawach bieżących.
Pan T.Kruszelnicki, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, poinformował o posiedzeniach
Komisji w dniach:
-

26.08.2016 r. w trakcie którego dokonano oceny stanu technicznego budynków i
pomieszczeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i Publicznego Gimnazjum w Pokoju,

-

12.09.2016 r. podczas którego dokonano analizy poprawności realizacji harmonogramów
płatności kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Pokój za II półrocze 2015 r. i I
półrocze 2016 r.

Pan E.Kania, Przewodniczący Komisji Budżetowej, poinformował o posiedzeniu Komisji w
dniu 26.09.2016 r. w trakcie którego zaopiniowano zmiany wprowadzone do budżetu gminy na
2016 r., zaopiniowano sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2016 r. oraz dokonano
oceny gotowości placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego.
Ad.8 - sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r. przedstawił Skarbnik Gminy.

Przewodniczący Komisji Budżetowej poinformował o pozytywnej opinii Komisji na
temat sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r.
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy przedstawiła pozytywną opinię Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Opolu na temat sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r.
Ad.9 - podjęcie uchwał w sprawach:
a) wyrażenia zgody na realizację w partnerstwie projektu pod nazwą „Zachowanie
dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów
zabytkowych i działania edukacyjno - informacyjne w województwie opolskim”
Treść projektu uchwały omówiła Wójt Gminy, później Wiceprzewodnicząca Rady zarządziła
nad nim głosowanie.
Głosowanie:
Za

- 14 głosów

Przeciw

- 0

Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XXI/183/2016 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
b) wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Pokój - jako partnera do projektu pn.:
„Realizacja strategii niskoemisyjnej na obszarze Subregionu Północnego
Województwa Opolskiego”
Treść projektu uchwały omówiła Wójt Gminy, później Wiceprzewodnicząca Rady zarządziła
nad nim głosowanie.
Głosowanie:
Za

- 14 głosów

Przeciw

- 0

Wstrzymujących się -

0

Uchwała nr XXI/173/2016 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
c) opłaty targowej
Treść projektu uchwały omówił Skarbnik Gminy, później Wiceprzewodnicząca Rady zarządziła
nad nim głosowanie.
Głosowanie:
Za

- 14 głosów

Przeciw

- 0

Wstrzymujących się -

0

Uchwała nr XXI/174/2016 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

d) opłaty prolongacyjnej
Treść projektu uchwały omówił Skarbnik Gminy, później Wiceprzewodnicząca Rady
zarządziła nad nim głosowanie.
Głosowanie:
Za

- 14 głosów

Przeciw

-0

Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XXI/175/2016 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
e) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym
podatku
Treść projektu uchwały omówił Skarbnik Gminy, później Wiceprzewodnicząca Rady
zarządziła nad nim głosowanie.
Głosowanie:
Za

-14 głosów

Przeciw

-0

Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XXI/176/2016 stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
f) zmiany uchwały nr XVI/140/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia
dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaradzu
Treść projektów uchwał z podpunktów od ,,f’ do „i” omówił Skarbnik Gminy, później
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie
zmiany uchwały nr XVI/140/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaradzu.
Głosowanie:
Za

- 14 głosów

Przeciw

-0

Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XXI/177/2016 stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
g) zmiany uchwały nr XVI/141/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia
dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaradzkiej Kuźni
W związku z wcześniejszym omówieniem projektu uchwały przez Skarbnika Gminy
Wiceprzewodnicząca Rady zarządziła nad nim głosowanie.

Głosowanie:
Za

- 14 głosów

Przeciw

-0

Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XXI/178/2016 stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
h) zmiany uchwały nr XVI/142/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia
dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Falkowicach
W związku z wcześniejszym omówieniem projektu uchwały przez Skarbnika Gminy
Wiceprzewodnicząca Rady zarządziła nad nim głosowanie.
Głosowanie:
Za

- 14 głosów

Przeciw

-0

Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XXI/179/2016 stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
zmiany uchwały nr XVI/144/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia
dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pokoju
W związku z wcześniejszym omówieniem projektu uchwały przez Skarbnika Gminy
Wiceprzewodnicząca Rady zarządziła nad nim głosowanie.
i)

Glosowanie:
Za

-14 głosów

Przeciw

-0

Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XXI/180/2016 stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
j)

zmiany budżetu gminy na 2016 rok

Treść projektów uchwał z podpunktów, j” i „k” omówił Skarbnik Gminy.
Przewodniczący Komisji Budżetowej przedstawił pozytywną opinię Komisji na temat zmian
wprowadzonych do budżetu gminy na 2016 r.
Następnie Wiceprzewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad projektem uchwały w
sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r.

Głosowanie:
Za

- 14 głosów

Przeciw

-0

Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XXI/181/2016 stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
k) wieloletniej prognozy finansowej
W związku z wcześniejszym omówieniem projektu uchwały przez Skarbnika Gminy
Wiceprzewodnicząca Rady zarządziła nad nim głosowanie.
Głosowanie:
Za

- 14 głosów

Przeciw

-0

Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XXI/182/2016 stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
Ad.10 - zapytania i wnioski mieszkańców
Pani R.Podpora Przewodnicząca Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i
Inwalidów w Pokoju, nawiązała do uchwalenia przez Radę Gminy zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój i zapytała, czy dokument ten będzie miał wpływ na
rozpoczęcie budowy marketu „Dino” w Pokoju, później powiedziała o wycieczce członków Koła
do Świnoujścia oraz o udziale w III Namysłowskiej Olimpiadzie Seniorów. Podziękowała radnej
J.Paluch za dofinansowanie działalności Koła, poinformowała także o wybraniu jej na delegata do
Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. Następnie zwróciła uwagę na Gminną Strategię
Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pokój na lata 2016-2026, która zostanie
przedstawiona radnym do przyjęcia na następnej sesji i poprosiła o uważne zapoznanie się z tym
materiałem.
Wójt Gminy poinformowała, że projekt uchwały w sprawie zmiany planu został
poprawiony zgodnie z uwagami Wojewody Opolskiego, zawartymi w rozstrzygnięciu nadzorczym
stwierdzającym nieważność uchwały nr XIX/163/2016 z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój. Wyjaśniła również, że
zrezygnowano z podejmowania uchwały w sprawie planu na tej sesji, ponieważ istniało
zagrożenie dostarczenia do Urzędu Gminy uwag do planu, za pośrednictwem operatora
pocztowego, po sesji. Dodała, że kolejna sesja zostanie zwołana za dwa tygodnie i wtedy
planowane jest przyjęcie tej uchwały. Zapewniła, że jest w stałym kontakcie z dyrektorem
„DINO”, a do rozpoczęcia prac budowlanych brakuje już tylko stosownego pozwolenia.
Ad. 12 - zakończenie sesji
Wobec zrealizowania porządku obrad o godz. 1630 Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
zamknęła XXI sesję Rady Gminy Pokój.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy

mgr Edyta Pawłowska

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

