Protokół nr XXXIII/17
z XXXIII sesji Rady Gminy Pokój
odbytej w dniu 29 listopada 2017 r.
Obecni na posiedzeniu: T.Baran, J.Ciurla, B.Frasiak, J. Jakubik, E.Kania, T.Krystosek,
M.Kruczek, 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 XXXII 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 XXXII sesji Rady Gminy
Pokój oraz z działalności między sesjami
7. Informacja nt działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pokoju
8. Informacja nt działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokoju
9. Informacja nt. działalności Zakładu Komunalnego „Pokój” sp. z o.o.
10. Interpelacje i zapytania radnych
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej
z Oddziałem Przedszkolnym im. Jakuba Kani w Domaradzu w ośmioletnią Szkołę
Podstawową z Oddziałem Przedszkolnym im. Jakuba Kani w Domaradzu
b) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Wincentego Witosa w Pokoju w ośmioletnią Publiczną Szkołę
Podstawową im. Wincentego Witosa w Pokoju
c) nadania statutu Branżowej Szkole I stopnia w Pokoju
d) nadania
statutu
Publicznej
Szkole
Podstawowej
dla
Dorosłych
w Dąbrówce Dolnej
e) uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Pokój z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2018 rok
f) zatwierdzenia
taryf
za
zbiorowe
zaopatrzenie
w
wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków
g) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
odebranymi z nieruchomości na terenie gminy Pokój oraz ustalenia stawki tej opłaty
h) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym
podatku
i) zmiany budżetu gminy na 2017 rok
j) 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. 1500 Przewodniczący Rady Gminy, Pan Jacek
Gosławski. Następnie przywitał Panią B.Zając - Wójta Gminy, Panią R.Podporę –
Przewodniczącą Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Pokoju,
dyrektorów placówek oświatowych, sołtysów, w tym Panią A.Świętek nowo wybraną sołtys
sołectwa Lubnów, mieszkańców oraz pracowników Urzędu Gminy. Przy okazji podziękował
Panu K.Walkowi za długoletnie pełnienie funkcji sołtysa sołectwa Lubnów.
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 XXXII sesji Rady Gminy Pokój
Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do protokołu z XXXII sesji Rady Gminy Pokój,
ze względu na ich brak zarządził głosowanie w sprawie jego przyjęcia.
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 projektów uchwał w
sprawach:
 określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze gminy
Pokój, Wójt Gminy wyjaśniła, że podjęcie tej uchwały związane jest z uchwałą w
sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
odebranymi z nieruchomości na terenie gminy Pokój oraz ustalenia stawki tej opłaty
 zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Pokój dla
Zieleńca
Na salę narad weszła Wiceprzewodnicząca Rady powiększając skład Rady Gminy do 15 osób.
Przewodniczący Rady zaproponował wprowadzenie wskazanych przez Wójta Gminy
projektów uchwał w pkt 11 porządku obrad jako podpunkty:
„k” – projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych
na obszarze gminy Pokój,
„l” – projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na
terenie gminy Pokój dla Zieleńca.
Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad wprowadzeniem do porządku
obrad projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych
na obszarze gminy Pokój.
Głosowanie:
Za
- 15 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
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Później Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad wprowadzeniem do porządku
obrad projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków
na terenie gminy Pokój dla Zieleńca.
Głosowanie:
Za
- 15 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
W związku z wprowadzonymi zmianami porządek obrad XXXIII sesji przedstawiał się w
sposób następujący:
1. Otwarcie sesji
2. Stwierdzenie prawomocności obrad
3. Przyjęcie protokołu z XXXII 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 XXXII sesji Rady
Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami
7. Informacja nt działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pokoju
8. Informacja nt działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokoju
9. Informacja nt. działalności Zakładu Komunalnego „Pokój” sp. z o.o.
10. Interpelacje i zapytania radnych
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły
Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. Jakuba Kani w Domaradzu w
ośmioletnią Szkołę Podstawową z Oddziałem Przedszkolnym im. Jakuba
Kani w Domaradzu
b) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Wincentego Witosa w Pokoju w ośmioletnią Publiczną
Szkołę Podstawową im. Wincentego Witosa w Pokoju
c) nadania statutu Branżowej Szkole I stopnia w Pokoju
d) nadania statutu Publicznej Szkole Podstawowej dla Dorosłych
w Dąbrówce Dolnej
e) uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Pokój z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2018 rok
f) zatwierdzenia
taryf
za
zbiorowe
zaopatrzenie
w
wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków
g) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
odebranymi z nieruchomości na terenie gminy Pokój oraz ustalenia stawki tej
opłaty
h) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym
podatku
i) zmiany budżetu gminy na 2017 rok
j) wieloletniej prognozy finansowej
k) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na
obszarze gminy Pokój
l) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy
Pokój dla Zieleńca
12. Zapytania i wnioski mieszkańców
13. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
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14.

Zakończenie sesji

Ad.5 - informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach
bieżących
Przewodniczący Rady przedstawił informacje na temat:
 spotkania roboczego radnych w dniu 06.11.2017 r. w sprawie projektu budżetu gminy na
2018 rok,
 wizyty w Pokoju, w dniu 08.11.2017 r., delegacji z Iwanofrankiwska na Ukrainie,
partnerskiego regionu województwa opolskiego,
 obchodów Dnia Św. Marcina w Pokoju, w dniu 10.11.2017 r., zorganizowanego przez
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pokoju,
 udziału w spotkaniu w dniu 15.11.2017 r. pt. „Od Ferdinanda von Richthofena po
technologie kosmiczne. Wiek badań archeologicznych nad Szlakami Jedwabnymi”
zorganizowanym przez Publiczne Gimnazjum w Pokoju i Stowarzyszenie Pokój,
 spotkania roboczego radnych w dniu 27.11.2017 r. dotyczącego spraw bieżących,
 udziału w konkursie recytatorskim, zorganizowanym przez Szkołę Podstawową w
Pokoju.
Później Przewodniczący Rady przedstawił pisma kierowane do Rady Gminy:
 analizę oświadczeń majątkowych Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy
dokonaną przez Wojewodę Opolskiego, stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu,
 analizę oświadczenia majątkowego Pana A.Pawlickiego, byłego pracownika Urzędu
Gminy Pokój, dokonaną przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Wrocław-Krzyki,
stanowiącą załącznik nr 3 do protokołu,
 zarządzenie nr 46/2017 Wójta Gminy Pokój z dnia 15.11.2017 r. w sprawie przedłożenia
projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok oraz wieloletniej
prognozy finansowej, stanowiące załącznik nr 4 do protokołu.
Informacja Przewodniczących Komisji na temat spraw bieżących
Pan B.Frasiak, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, poinformował o spotkaniach
Komisji w dniach:
 26.10.2017 r. w trakcie którego dokonano kontroli realizacji budżetu za I półrocze 2017
r. oraz przeprowadzono analizę poprawności realizacji harmonogramów płatności
kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Pokój za II półrocze 2016 r. i I półrocze
2017 r.
 27.10.2017 r. podczas którego dokonano kontroli prac remontowych w budynku
komunalnym w Ładzy, przy ul. Reymonta 3.
Pan E.Kania, Przewodniczący Komisji Budżetowej, poinformował o posiedzeniu Komisji
w dniu 28.11.2017 r. podczas którego wydano opinie na temat projektu budżetu gminy na 2018
rok oraz zmian wprowadzonych do budżetu gminy na 2017 rok.
Ad.6 - sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas XXXIII sesji Rady
Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami
Wójt Gminy w pierwszej kolejności przedstawiła informację o realizacji uchwał Rady
Gminy Pokój podjętych podczas XXXII sesji, stanowiącą załącznik nr 5 do protokołu, później
przedstawiła informacje na temat:
 zakończonej inwestycji pn. „Centrum Doświadczania Świata w Ładzy”,
trwających odbiorach technicznych i oczekiwaniu na pozwolenie na użytkowanie
budynku,
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 podsumowania w Filharmonii Opolskiej projektu pt. „Inwentaryzacje
przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności w
województwie opolskim”, w którym Gmina Pokój była jednym z partnerów,
 terminu zakończenia inwestycji pod nazwą „Przebudowa i adaptacja budynku
przy ul. Wolności 30 w Pokoju w ramach utworzenia i wyposażenia Dziennego
Domu Senior+”, przypadającego na 10.12.2017 r.,
 dobiegającej końca rozbudowy oświetlenia drogowego na terenie gminy i
trwającego dowieszania lamp oświetlenia ulicznego na istniejącej sieci,
 podpisanej w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu umowy z Programu Rozwoju
Obszaru Wiejskich, na projekt złożony do Lokalnej Grupy Działania „Stobrawski
Zielony Szlak” na wycinkę drzew w zabytkowym parku w Pokoju, termin
realizacji projektu upływa 30.09.2018 r.,
 planowanego podpisywania kolejnych umów na remont remizy OSP w Pokoju
oraz wykonanie melioracji w parku w Pokoju,
 rozstrzygniętego przetargu na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów
komunalnych z terenu Gminy Pokój,
 udziału w targach pracy zorganizowanych w dniu 16.11.2017 r. przez Gminny
Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Pokoju.
Ad.7 - informacja nt działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w
Pokoju
Informację na temat działalności Gminnego Ośrodka, Kultury, Sportu i Rekreacji w
Pokoju przedstawiła Pani A.Łukaszczyk, pełniącą obowiązki dyrektora tej placówki. Informacja
stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Przewodniczący Rady stwierdził, że oferta Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i
Rekreacji w Pokoju jest atrakcyjna i bogata, wyraził również nadzieję, że coraz więcej
mieszkańców będzie z niej korzystać.
Ad.8 - informacja nt działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokoju
Informację na temat działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokoju przedstawiła
Pani K. Sebastian, pełniąca obowiązki dyrektora tej placówki. Informacja stanowi załącznik nr 7
do protokołu.
Przewodniczący Rady wyraził swoje zadowolenie z liczby zakupionych nowości
książkowych i zachęcił do korzystania z księgozbioru dostępnego w bibliotece.
Ad.9 - informacja nt. działalności Zakładu Komunalnego „Pokój” sp. z o.o.
Informację na temat działalności Zakładu Komunalnego „Pokój” sp. z o.o., stanowiącą
załącznik nr 8 do protokołu, przedstawiła Pani A.Chmura, Prezes Zarządu.
Następnie Przewodniczący Rady zarządził przerwę w obradach.
Po przerwie.
Ad.10 - interpelacje i zapytania radnych
Radna K.Piekarska powiedziała o konieczności przycięcia gałęzi przy nowo
zawieszonych lampach oświetlenia ulicznego.
Radny K.Paluch zawrócił uwagę na konieczność wykonania prac paczerem na drogach
powiatowych.
Radny E.Kania poinformował o lampie oświetlenia ulicznego w Zieleńcu, którą
zawieszono w koronie drzewa. Stwierdził, że światło z tej lampy zostanie znacznie ograniczone
wiosną, gdy pojawią się liście. Powiedział także o znacznych ubytkach przy zjeździe z drogi
wojewódzkiej w Zieleńcu w ul. Szkolną prowadzącą do Krogulnej.
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Radny J.Jakubik poprosił o przycięcie gałęzi przy ul. Leśnej i ul. Podleśnej w Pokoju,
powiedział także o konieczności poprawienia stanu technicznego drogi łączącej ul. Opolską z ul.
Kościelną w Pokoju.
Wiceprzewodnicząca Rady zwróciła uwagę na zły stan techniczny drogi powiatowej na
odcinku od skrzyżowania w Fałkowicach w kierunku Lubnowa, zapytała o możliwość
uporządkowania przejazdu kolejowego w Pokoju przy okazji otwieranego w sąsiedztwie tego
przejazdu sklepu, poprosiła o przycięcie gałęzi na drzewach, szczególnie tych rosnących
niedaleko Szkoły Podstawowej w Domaradzu, powiedziała o zorganizowanych przez Szkołę
Podstawową w Domaradzu obchodach Dnia Świętego Marcina, nawiązała także do eliminacji
szkolnych gminnego konkursu recytatorskiego, poinformowała również o organizowanym w
Szkole Podstawowej w Domaradzu darmowym kursie języka angielskiego dla dorosłych.
Radny T.Krystosek, w imieniu mieszkańców Kopaliny i Zawiści podziękował za
wykonanie oświetlenia drogowego na odcinku Zawiść - Kopalina, przy okazji podziękował Panu
W.Kocienckiemu, sołtysowi sołectwa Zawiść oraz Panu D.Bochenkowi, sołtysowi sołectwa
Kopalina, mających również wkład w powstanie tego oświetlenia. Zapytał o termin ogłoszenia
przetargów na remonty ul. Opustowej w Zawiści i drogi gminnej w Żabińcu. Powiedział o
otrzymanej odpowiedzi z firmy TAURON o braku środków na przeizolowanie sieci niskiego
napięcia na ul. Wołczyńskiej w Zawiści oraz ul. Wierzbickiej w Kopalinie i poprosił o
interwencję w sprawie wykonania tej usługi chociaż dla dwóch domów przy ul. Wierzbickiej w
Kopalinie, ponieważ istniejąca linia energetyczna stwarza realne zagrożenie dla mieszkańców.
Zwrócił także uwagę na konieczność przycięcia gałęzi na brzozie rosnącej przy drodze na
odcinku Zawiść-Szum oraz na zagrażający bezpieczeństwu odłamany konar umiejscowiony w
koronie tego drzewa. Poprosił o pisemną informację odnośnie planów dotyczących dalszych
losów oddziału przedszkolnego w Lubnowie, tzn.: czy zamierza się zamknąć tę placówkę, czy
też chce się ją przenieść do innej miejscowości (radny poprosił o wskazanie terminu i miejsca do
którego placówka ta zostanie przeniesiona) poprosił także o pisemną informację na temat
zaleceń wydanych przez straż pożarną i Opolskiego Kuratora Oświaty w sprawie tego oddziału.
Na zakończenie swojego wystąpienia poinformował o organizowanej trzeciej edycji akcji
„Piórniki dla Afryki” i przekazał na ręce Wójta Gminy plakat informacyjny i karton na przybory
szkolne.
Przewodniczący Rady zachęcił do udziału w tej akcji.
Ad.11 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej z
Oddziałem Przedszkolnym im. Jakuba Kani w Domaradzu w ośmioletnią Szkołę
Podstawową z Oddziałem Przedszkolnym im. Jakuba Kani w Domaradzu
a) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Wincentego Witosa w Pokoju w ośmioletnią Publiczną Szkołę
Podstawową im. Wincentego Witosa w Pokoju
Treść projektów uchwał z podpunktów „a” i „b” omówiła Pani J.Ptaszek, Sekretarz
Gminy. Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały w
sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Wincentego Witosa w Pokoju w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową
im. Wincentego Witosa w Pokoju.

Głosowanie:
Za
- 15 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XXXIII/271/2017 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
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b) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Wincentego Witosa w Pokoju w ośmioletnią Publiczną Szkołę
Podstawową im. Wincentego Witosa w Pokoju
W związku z wcześniejszym omówieniem projektu uchwały przez Sekretarza Gminy
Przewodniczący Rady zarządził nad nim głosowanie.
Głosowanie:
Za
- 15 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XXXIII/272/2017 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
c) nadania statutu Branżowej Szkole I stopnia w Pokoju
Treść projektu uchwały omówiła Sekretarz Gminy, następnie Przewodniczący Rady
zarządził nad nim głosowanie.
Głosowanie:
Za
- 15 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XXXIII/273/2017 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
d) nadania
statutu
Publicznej
Szkole
Podstawowej
dla
Dorosłych
w Dąbrówce Dolnej
Treść projektu uchwały omówiła Sekretarz Gminy.
Przewodniczący Rady zawnioskował o zmianę tytułu rozdziału drugiego poprzez
dodanie po słowach: „Cele i zadania szkoły” słów: „realizowane wspólnie z Środowiskowym
Hufcem Pracy” oraz o wykreślenie w §44 ust.13 słowa „podręczników”. Później zarządził
głosowanie nad projektem uchwały wraz z zaproponowanymi zmianami.
Głosowanie:
Za
- 15 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XXXIII/274/2017 stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
e) uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Pokój z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2018 rok
Treść projektu uchwały omówiła Sekretarz Gminy, później Przewodniczący Rady
zarządził nad nim głosowanie.
Głosowanie:
Za
- 15 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XXXIII/275/2017 stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
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zatwierdzenia
taryf
za
zbiorowe
zaopatrzenie
w
wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Wójt Gminy omówiła projekty uchwał z podpunktów „f” i „l”.
Radny T.Krystosek stwierdził, że zaproponowana przez spółkę „Ekowod” cena za odbiór
ścieków wzrosła o 60% w stosunku do ceny obecnie obowiązującej. Uznał, że nowa cena jest
nieadekwatna do ponoszonych przez „Ekowod” kosztów obsługi, poza tym podwyżka ta
powinna zostać rozłożona w czasie, ponieważ stanowić ona będzie znaczne obciążenie dla
budżetów mieszkańców. Podziękował Wójtowi Gminy za zweryfikowanie przedstawionej
przez „Ekowod” taryfy i zaproponowanie niższych cen za dostarczenie wody i odbiór ścieków.
Wójt Gminy wyjaśniła, że jeżeli rada gminy nie zatwierdzi przedstawionych przez nią
cen, wówczas na mocy zmieniających się przepisów, taryfy zaproponowane przez „Ekowod”
wejdą w życie 11 grudnia. Poinformowała również, że od lipca przyszłego roku ceny za wodę i
ścieki będą ustalane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
Radny Jakubik poinformował, że mimo wielokrotnych interwencji „Ekowod” nie
wyczyścił końcówek w sieci wodociągowej na ul. Podleśnej.
Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie
zatwierdzenia
taryf
za
zbiorowe
zaopatrzenie
w
wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
f)

Głosowanie:
Za
- 15 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XXXIII/276/2017 stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
l) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Pokój dla
Zieleńca
W związku z wcześniejszym omówieniem projektu uchwały przez Wójta Gminy
Przewodniczący Rady zarządził nad nim głosowanie.
Głosowanie:
Za
- 15 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XXXIII/282/2017 stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
g) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
odebranymi z nieruchomości na terenie gminy Pokój oraz ustalenia stawki tej opłaty
Treść projektu uchwały omówił Skarbnik Gminy informując, że wzrost cen za wywóz
odpadów komunalnych jest wynikiem przetargu, w którym zaoferowane ceny znacznie
przewyższają ceny z poprzedniego przetargu.
Następnie Przewodniczący rady zarządził głosowanie nad omawianym projektem
uchwały.
Głosowanie:
Za
- 12 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 3 głosy
Uchwała nr XXXIII/277/2017 stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
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k) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze
gminy Pokój zatwierdzenia taryf
Treść projektu uchwały omówiła Wójt Gminy, później Przewodniczący Rady zarządził
nad nim głosowanie.
Głosowanie:
Za
- 15 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XXXIII/278/2017 stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
h) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym
podatku
Treść projektu uchwały omówił Skarbnik Gminy, później Przewodniczący Rady zarządził nad
nim głosowanie.
Głosowanie:
Za
- 12 głosów
Przeciw
- 1 głos
Wstrzymujących się - 2 głosy
Uchwała nr XXXIII/279/2017 stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
i) zmiany budżetu gminy na 2017 rok
Treść projektów uchwał z podpunktów „i” i „j” omówił Skarbnik Gminy.
Przewodniczący Komisji Budżetowej przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetowej na
temat zmian wprowadzonych do budżetu gminy na 2017 r.
Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie
zmiany budżetu gminy na 2017 rok.
Uchwała nr XXXIII/280/2017 stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
j) 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 XXXIII/281/2017 stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
Ad. 12 - zapytania i wnioski mieszkańców
Pani R.Podpora Przewodnicząca Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i
Inwalidów w Pokoju, poinformowała o bieżącej działalności koła oraz o aktualnej liczbie
członków.
Pan W.Kociencki, sołtys sołectwa Zawiść, powiedział o zorganizowanym w Zawiści
wieczorze poezji pod nazwą „11 listopada – pamiętamy”, zorganizowanym przez Niepubliczne
Gimnazjum w Zawiści, oraz o zaplanowanych Mikołajkach dla dzieci, później zwrócił uwagę na
nieterminowe odbieranie odpadów wielkogabarytowych przez firmę „Remondis”.
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Pani A. Świętek, sołtys sołectwa Lubnów, podziękowała za zainstalowanie lamp na
skrzyżowaniu w Lubnowie, powiedziała o niedoświetlonych miejscach w Lubnowie i drogach
wymagających remontów.
Pan H.Panicz, sołtys sołectwa Krzywa Góra, podziękował za nowe oświetlenie w
Krzywej Górze.
Wójt Gminy odnosząc się do wcześniej zadanych pytań udzieliła następujących
odpowiedzi:
 wnioski dotyczące dróg powiatowych zostaną przekazane do Starostwa
Powiatowego w Namysłowie,
 zwróciła uwagę przedstawicielowi firmy „Tauron” na konieczność przycięcia
koron drzew,
 usunięcie ubytków przy zjeździe z drogi wojewódzkiej w Zieleńcu w ul. Szkolną
prowadzącą do Krogulnej zostało przekazane do Zakładu Komunalnego „Pokój”,
 sprawa uporządkowania torów przy nowo otwieranym sklepie w Pokoju należy
do Starostwa Powiatowego w Namysłowie, Wójt Gminy zaproponowała ponowne
przekazanie wniosku do Starostwa w tej sprawie,
 przetarg na remont drogi gminnej w Żabińcu i ul. Opustowej w Zawiści zostanie
ogłoszony najprawdopodobniej w grudniu, a termin realizacji planowany będzie
na maj 2018 r.,
 zadania w zakresie budowy nowych odcinków oświetlenia drogowego będzie
można realizować za trzy lata, Wójt Gminy przypomniała o zakończonych
inwestycjach w tym roku i wyjaśniła, że ich spłata nastąpi w energii elektrycznej,
 w sprawie oddziału przedszkolnego w Lubnowie odpowiedź zostanie udzielona
radnemu T.Krystoskowi na piśmie,
 porozmawia ze strażakami w sprawie zdjęcia konaru z brzozy rosnącej przy
drodze na odcinku Zawiść-Szum.
Radna J.Mielczarek powiedziała o drzewie stwarzającym zagrożenie przy zjeździe z
drogi w Żabińcu w drogę prowadzącą do Domaradza.
Ad.13 - wolne wnioski i oświadczenia radnych
Nie zgłoszono wniosków.
Ad.14 – zakończenie sesji
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy o godz.1740 zamknął
XXXIII sesję Rady Gminy Pokój.

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