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Protokól Nr XI/11
z sesji Rady Miejskiej w Grodkowie
odbytej w dniu 31 sierpnia 2011 roku

w sali narad Urzedu Miejskiego.

Sesje rozpoczeto o godzinie 1500 - zakonczono o godz.17 00 .

Po wysluchaniu hymnu Przewodniczacy Rady Miejskiej Dariusz Gajewski otworzyl
sesje witajac radnych oraz wszystkich obecnych na sali.
Poinformowal, ze sesje w trybie nadzwyczajnym zwolal na wniosek burmistrza w
zwiazku z potrzeba podjecia uchwal, które przekazano radnym przed obradami.

Przewodniczacy stwierdzil, ze .na ustawowa liczbe 15 radnych
w sesji uczestniczy 13 radnych, co stanowi kworum, przy którym moze obradowac

i podejmowac.Forawomocneuchwaly Rada Miejska.
O godzinie 16...Q na sesje przyszedl radny Tadeusz Szelag - stan 14 radnych.
Lista obecnosci radnych i obecnych gosci stanowi zalacznik do protokolu.
Obecni na posiedzeniu spoza Radv:
1. Marek Antoniewicz - BurmistrzGrodkowa
2. Waldemar Wójcicki - Zastepca Burmistrza
3. Filomena Zeman - Skarbnik Gminy
4. Andrzej Romian - Sekretarz Gminy
5. Miroslawa Koprowska - Kierownik Wydzialu IGP
Proponowany porzadek obrad:
I.Dyskusja i glosowanie uchwal:

- w sprawie dostosowania opisu granic obwodów glosowania Gminy Grodków
do stanu faktycznego.

- w sprawie utworzenia odrebnych obwodów glosowania w wyborach do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarzadzonych
na dzien 9 pazdziernika 2011 roku.

- w sprawie zmiany uchwaly o wieloletniej prognozie finansowej.
- w sprawie zmiany uchwaly budzetowej na 2011 rok.
- w sprawie powolania zespolu opiniujacego kandydatów na lawników do Sadu

Okregowego w Opolu oraz Sadu Rejonowegow Nysie na kadencje 2012-
2015.

2.Wolne wnioski.
Przewodniczacy zapowiedzial, ze sesja w trybie nadzwyczajnym obraduje
wylacznie nad sprawami dla których zostala zwolana i przystapil do realizacji
porzadku obrad.

Uchwala Nr 1
w sprawie dostosowania opisu granic obwodów glosowania Gminy Grodków
do stanu faktycznego.
Projekt uchwaly radni otrzymali w dniu dzisiejszym wraz z uzasadnieniem.
Wyjasnil Sekretarz Andrzej Romian zgodnie z trescia uzasadnienia zalaczonego do
projektu uchwaly.
Radna JadwiQa Demska - zapytala o ilosc Komisji wyborczych tworzonych w
naszej gminie.
Sekretarz Andrzei Romian - poinformowal, ze jezeli w dniu dzisiejszym zostanie
przyjety bez zmian projekt uchwaly Nr 2, to wówczas bedzie utworzonych
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siedemnascie lokali wyborczych w tym dwa odrebne tj. w Zakladzie Karnym i Domu
Pomocy Spolecznej w Grodkowie.
Radni nie wniesli zadnych uwag.
Przewodniczacy odczytal tresc uchwaly i poddal pod glosowanie.
Uchwala zostala przyjeta jednoglosnie przy 13 glosach "ZA".
Uchwala NR XI/78/11 - stanowi zalacznik do protokolu.
Uchwala Nr 2
w sprawie utworzenia odrebnych obwodów glosowania w wyborach do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarzadzonych
na dzien 9 pazdziernika 2011 roku.
Projekt uchwalyradniotrzymaliw dniudzisiejszymwrazz uzasadnieniem.
Wyjasnil Sekretarz Andrzej Romian zgodnie z trescia uzasadnienia zalaczonego do
projektu uchwaly.
Poinformowal, ze w obrebie Gminy Grodków funkcjonuja cztery podmioty w
których mozna utworzyc odrebne obwody glosowania. Po zasiegnieciu opinii od
kierowników wszystkich placówek, uznano za zasadne utworzenie dwóch
odrebnych obwodów glosowania tj. w Zakladzie Karnym oraz w Domu Pomocy
Spolecznej w Grodkowie, natomiast postanowiono odstapic od utworzenia obwodu
w ZOL-u w Grodkowie oraz Domu Pomocy Spolecznej w Jedrzejowie.
Radna Alicia Budzik - w zwiazku z odstapieniem od utworzenia obwodu
glosowania, zapytala czy osoby przebywajace w PDPS-ie w Jedrzejowie beda mialy
mozliwosc wziecia udzialu w glosowaniu, a jesli tak to w którym lokalu wyborczym.
Sekretarz Andrzei Romian - poinformowal, ze te osoby beda mogly glosowac i
zostana dopisane do obwodu glosowania w lokalu wyborczym utworzonym w
szkole w Jedrzejowie. Jednoczesnie poinformowal o obowiazku dostosowania kilku
lokali wyborczych dla osób niepelnosprawnych.
Radni nie wniesli zadnych uwag.
Przewodniczacy odczytal tresc uchwaly i poddal pod glosowanie.
Uchwala zostala przyjeta jednoglosnie przy 13 glosach "ZA".
Uchwala NR XI/79/11 - stanowi zalacznik do protokolu.
Uchwala Nr 3
w sprawie zmiany uchwaly o wieloletniej prognozie finansowej.
Projekt uchwaly radni otrzymali w dniu dzisiejszym.
Wprowadzone zmiany szczególowo omówila Skarbnik Pani Filomena Zeman oraz
udzielila odpowiedzi na zapytania.
Burmistrz Marek Antoniewicz - w uzupelnieniu do pozycji zawartej w tabeli Nr 3 tj.
wydatki biezace - zwiekszenia, odniósl sie do wydatku przeznaczonego na remonty
czastkowe przejetych bylych dróg wojewódzkich i poinformowal, ze z chwila
oddania do uzytku obwodnicy Grodkowa, na mocy ustawy nasza Gmina stala sie
wlascicielem 12 km dróg wojewódzkich, pomimo ich fatalnego stanu.
Obecnie prowadzone sa z Marszalkiem i Zarzadem Dróg Wojewódzkich intensywne
negocjacje w sprawie przekazania srodków na remonty tych dróg. Wiadomo jest, ze
na dzien dzisiejszy nie maja na ten cel srodków lecz prowadzone uzgodnienia
zmierzaja w tym kierunku, aby w przyszlorocznym budzecie Zarzad Województwa
zapewnil srodki na partycypacje w kosztach naprawy przejetych dróg.
Radna Jadwiga Demska - zapytala o ilosc wniosków, które pozostaly do
zrealizowania w ramach remontu dróg agencyjnych.
Kierownik IGP M. Koprowska - poinformowala, ze w ubieglym roku Gmina
przejela od Agencji wszystkie drogi na które Agencja przekazuje srodki oraz
wskazuje wedlug kolejnosci, które drogi maja byc remontowane, co znajduje
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potwierdzenie w zawieranej umowie o bezzwrotnej pomocy finansowej pomiedzy
Agencja Nieruchomosci Rolnej, a tutejsza gmina.
Zrealizowano w calosci zadnie Nr 1 tj. wykonany zostal remont drogi w Strzegowie
oraz na ulicy Krzywejw Grodkowie. Obecnie przystepujemy do realizacji zadania nr 2
i przy wspólfinansowaniu ze srodków ANR O/Opole zostanie wykonany remont drogi
w Jedrzejowie, Goli Grodkowskiej i Osieku.
Radni nie zglosili uwag.
Przewodniczacy odczytal tresc uchwaly i poddal pod glosowanie.
Uchwala zostala przyjetajednoglosnie przy 13 glosach "ZA".
Uchwala NR XI/80/11- stanowi zalacznik do protokolu.
Uchwala Nr 4
w sprawie zmiany uchwaly budzetowej na 2011 rok.
Projekt uchwaly radni otrzymali w dniu dzisiejszym.
Wprowadzone zmiany szczególowo omówila Skarbnik Pani Filomena Zeman .
Radni nie zglosili uwag.
Przewodniczacy odczytal tresc uchwaly i poddalpodglosowanie.
Uchwala zostala przyjetajednoglosnie przy 13 glosach "ZA".
Uchwala NR XI/81/11 - stanowi zalacznik do protokolu
Uchwala Nr 5
w sprawie powolania zespolu opiniujacego kandydatów na lawników do Sadu
Okregowego.
Projekt uchwaly radni otrzymali w dniu dzisiejszym wraz z uzasadnieniem.
Wyjasnil Sekretarz Andrzej Romian zgodnie z trescia uzasadnienia zalaczonego do
projektu uchwaly. Radni nie wniesli zadnych uwag.
Nastepnie Przewodniczacy zwrócil sie do radnych o zglaszanie kandydatur do
zespolu opiniujacego. Zgloszono nastepujace kandydatury:
radnego Jana Kawe, radna Jadwige Demska, radnego Milosza Kroka, radnego

Eugeniusza Glówke, radna Bogumile Pawlak - zgloszeni kandydaciwyrazili zgode.
Przewodniczacy odczytal tresc uchwaly i poddal pod glosowanie.
Uchwala zostala przyjetajednoglosnie przy 13 glosach "ZA".
Uchwala NR XI/82/11 - stanowi zalacznik do protokolu.
PUNKT 2 Wolne wnioski.
Radny Jan Kawa - poruszyl nastepujace sprawy zgloszone przez mieszkanców;
- odniósl sie do obwodnicy Grodkowa, która w niedawnym czasie zostala oddana do
uzytku i przekazal uwagi oraz niezadowolenie mieszkanców w sprawie braku
ekranów akustycznych na odcinku od ronda w kierunku skrzyzowania na Strzelin.
- podniósl temat budowy chodnika przy ulicy Warszawskiej po lewej stronie za
mleczarnia na który mieszkancy bezskutecznie oczekuja od kilkunastu lat i zapytal o
szanse realizacji tego zadania w najblizszym czasie.
- powolujac sie na lokalizacje wytwórni pasz tj. Contipasz, skad niejednokrotnie
wydobywal sie uciazliwy fetor zakomunikowal o obawach i sprzeciwie mieszkanców
zwiazanych z planem budowy biogazowni w rejonie ulicy Warszawskiej - okolicach
bylego zakladuwikliniarskiego. .
- nadmienil o momencie sprzedazy akwenu wodnego oraz nieruchomosci w
Glebocku i wyrazil gleboki niepokój w zwiazku z niedotrzymaniem przez wlasciciela
obietnic zwiazanych z planem rozbudowy osrodka w którym pomimo uplywu osmiu
lat od sprzedazy, do dnia dzisiejszego nie wiele sie zmienilo.
Radna A(:mieszka Gul - podniosla problem zwiazany z niebezpieczenstwem na
odcinku drogi od strony Lubcz w kierunku Grodkowa, gdzie w ostatnim czasie
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wystepuje bardzo duza ilosc stluczek i zglosila koniecznosc postawienia na
wymienionej drodze znaku STOP.
- wskazujac na rozmiar potrzeb trapiacych mieszkanców Gnojnej zwiazany miedzy
innymi z tragicznym stanem drogi oraz wydluzaniem terminu rozpoczecia budowy
obwodnicy Gnojnej ,zapytala czy jest przynajmniej jakas mozliwosc uzupelnienia
oswietlenia w Gnojnej. Zaznaczajac, ze sprawy ciagna sie od wielu miesiecy
stwierdzila, ze ludzie nie chca juz sluchac zadnych argumentów, ani wyjasnien i
zwrócila sie z prosba o pomoc w zalatwieniu sprawy uzupelnienia oswietlenia.
Radna Irena Stanislawczuk - poruszyla koniecznosc ponownego monitu ze strony
tutejszego urzedu do Zakladu Energetycznego w Nysie w zalatwieniu sprawy
oswietlenia w Jaszowie na odcinku od zakretu w kierunku Otmuchowa. Zaznaczyla,
ze do dnia dzisiejszego nie ma zadnego odzewu w tej sprawie pomimo pisma
skierowanego ze strony tutejszego urzeduI

RadnaEwa Smolinska- poruszylatemat bardzozlegostanudrogioraz utrudnien
zwiazanych z dojazdem do budynków mieszkalnych i skierowala zapytanie, czy
istnieje mozliwosc wyrównania i utwardzenia drogi dojazdowej do budynku od nr
115 do nr 119w Kopicach.
- zglosila koniecznosc naprawy uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej we wsi
Wiecmierzyce.
Radna Boaumila Pawlak - przekazala uwage mieszkanców w sprawie pominiecia
miejscowosci Lipowa w przegladzie dróg, który zostal przeprowadzony przez Komisje
Przestrzegania Prawa Ochrony Srodowiska i Rolnictwa.
- stwierdzila potrzebe wycinki suchych galezi z drzew zlokalizowanych w ciagu
drogi powiatowej w kierunku Wierzbnika, które czesto w ostatnim czasie przy silnych
wichurach zasmiecaja i blokuja przejazd droga.
Radna Alicia Budzik - w zwiazku z uplywem czasu wyrazila obawy zwiazane z
terminowym wywiazaniem sie w wykonaniu remontu drogi w Galazczycach.
Nastepnie podzielila sie wlasnym spostrzezeniem i wyrazila pozytywna opinie
odnosniejakosci wykonanego remontu drogi gminnej.
przew RM Dariusz Gaiewski - poinformowal radna, ze na odcinek 2 km drogi w
Galazczycach jest przewidziana nakladka i wedlug informacji przekazanej przez
kierownika ZDP Pana Kowalskiego zostal wyloniony juz w drodze przetargu
wykonawca, który do konca pazdziernika ma wykonac remont tej drogi.
Nastepnie przekazal interwencje mieszkanców odnosnie ruchu samochodów
ciezarowych jezdzacych ze zwirowni, które pomijajac obwodnice skracaja przejazd
przez miasto. W zwiazku z tym wskazal koniecznosc, aby w celu wyeliminowania
stosowanych praktyk przez kierowców postawic znak ograniczajacy tonaz.
Radny Krzysztof Owsinski - wskazujac, ze w dniu jutrzejszym uplywa termin
wyplaty odszkodowan dla rolników za przekazane grunty pod budowe obwodnicy,
wyrazil niepokój z powodu ignorancji rolników i nie wywiazania sie z tego obowiazku
przez wladze wojewódzkie. W zwiazku z tym wniósl o interwencje w tej sprawie.
Radny Euaeniusz Glówka - w imieniu osób uiszczajacych oplaty za wode wniósl o
ustawienie stojaków na rowery przy budynku "Komunalnika" .
Radna Jadwiaa Demska - zakomunikowala o planie Komisji Oswiaty i zwrócila sie o
pomoc w zorganizowaniu objazdu placówek oswiatowych oraz malej hali sportowej.
- w odniesieniu do kontynuowanych prac kanalizacyjnych poruszyla kwestie
studzienki, która zostala za wysoko usytuowana i zapytala do kogo nalezy zglaszac
tego typu uwagi.
W imieniu zaniepokojonych mieszkanców zapytala, kiedy w koncu zostanie
odtworzona nawierzchnia asfaltowa na drodze w Wojslawiu .
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Kierownik IGP M. Koprowska - poinformowala, ze wszelkie sprawy zwiazane z
realizacja zadania kanalizacyjnego nalezy zglaszac do jednostki realizujacej projekt,
która ma swoja siedzibe przy ulicy Grenadierów.
Radna Ewa Smolinska - zapytala o mozliwosc wykonania remontu drogi w
Wiecmierzycach poprzez odtworzenie kostki brukowej.
Radny Marek Kwiatkowski - poruszyl sprawe zglaszana przez mieszkanców w
kwestii pozostawienia przy ulicy Sienkiewicza odcinka chodnika i zapytal czy
zostanie to dobudowane przez wykonawce w ramach wykonanej inwestycji lub czy
moze przez gmine.
Radny Zdzislaw Zielonka - ponowil prosbe w sprawie dostarczenia tlucznia na
utwardzenie drogi na nowym osiedlu mieszkaniowym przy ulicy Traugutta.
Radny Milosz Krok - zasygnalizowal o ubytku kostki brukowej przy wejsciu do
biblioteki oraz zasygnalizowal, ze ludzie dopytuja dlaczego tak nieregularnie dziala
oswietlenie w Rynku.
Burmistrz Marek Antoniewicz - odpowiadajac na poruszone sprawy poinformowal;
- odnosnie obwodnicy Gnojnej wyrazil przekonanie, ze sprawa ta na pewno znajdzie
szczesliwy final. Najwazniejsze jest, ze ta inwestycja zostala juz zapoczatkowana
poprzez zapisy w budzecie wojewódzkim, które przewiduja realizacje tego zadania.
Nad sprawa czuwamy razem z radnym sejmiku Panem Sliwa, który zapewnil ze
bedzie to pilotowal do skutku. Nasza rola teraz jest, aby o to walczyc i wspólnie
tego pilnowac oraz wierzyc, ze uda sie to zrobic. Wskazal radnej, aby odnosnie
potrzeb rozmawiac z tutejszym urzedem, a nie z Kierownikiem Oddzialu ZDW,
bowiem wiadomo jest, ze nie maja juz na nic pieniedzy, a co gorsze nie beda juz
nawet konczyc w br rozpoczetych zadan.
- wszystkie poruszone sprawy i uwagi dotyczace obwodnicy miedzy innymi
zwiazane z brakiem ekranów oraz oznakowania sa znane tutejszemu urzedowi i
zostaly przekazane do wlasciciela obwodnicy oraz marszalka. Odnosnie wypadków
spowodowanych na odcinku obwodnicy potwierdzil fakt zwiazany z ich rozmiarem i
zwrócil jednoczesnie uwage, ze kierowcy jezdza na pamiec, ponadto wiekszosc
wypadków spowodowana zostaje w dzien, a nie w nocy.
- potwierdzajac zglaszane uwagi przez mieszkanców odnosnie skracania drogi przez
kierowców obslugujacych transport zwirowni poinformowal, ze zostaly juz
zamówione znaki oraz zostana podjete dalsze dzialania zwiazane z
wyprowadzeniem z miasta ruchu ciezkiego.
- odnosnie budowy chodnika przy ulicy Warszawskiej nadmienil o rozmiarze
podobnych potrzeb w skali gminy, zaznaczajac jednoczesnie, ze niektórzy
mieszkancy od wielu lat nie moga doprosic sie budowy dróg dojazdowych do swoich
budynków. Poinformowal, ze niebawem bedzie przygotowywany projekt budzetu na
rok nastepny i radni zadecyduja, które zadania powinny zostac w nim uwzglednione.
- odnosnie sprawy zwiazanej z planem budowy biogazowi potwierdzil watpliwosci
tutejszego urzedu w zwiazku z lokalizacja tej inwestycji w okolicach bylego zakladu
wikliniarskiego. Zaznaczyl, ze dzialania w tym kierunku zostaly podjete przez
wlasciciela gruntu prywatnego, który wystapil o wydanie decyzji srodowiskowej.
W tej sprawie odbylo sie spotkanie z Komisja Rolna i prowadzone sa obecnie
czynnosci administracyjnew przedmiocie wydania decyzji srodowiskowej.
- odnosnie zainwestowania nieruchomosci w Glebocku potwierdzil fakt, ze do dnia
dzisiejszego zostaly wybudowane tylko toalety, natomiast wiadomo jest, ze w
zwiazku z zamiarem budowy hotelu przez inwestora, który pojawil sie w Osieku
wlasciciel nieruchomosci w Glebocku wycofalsie z planu budowy hotelu, natomiast
zamierza budowac domki rekreacyjne na które posiada wstepny projekt.
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- odnosnie oswietlenia w Gnojnej nadmienil o problemie zwiazanym z ponoszeniem z
tego tytulu ogromnych i stale rosnacych kosztów. Poinformowal, ze zgodnie z
podjetym programem w biezacym roku w ramach budowy ukladów oswietleniowych
wykonane zostanie oswietlenie w Wojslawiu, Bakowie, Jaszowie, Glebocku oraz w
Grodkowie przy ulicy Cichej i ulicy Wiejskiej, natomiast pozostale potrzeby beda
realizowane w ramach posiadanych srodków finansowych w nastepnych latach.
- sprawa dotyczaca monitu do Zakladu Energetycznego w Nysie w sprawie
oswietlenia w Jaszowie zostanie rozeznana i podjete zostana nastepne dzialania.
- w tym tygodniu droga w Kopicach powinna byc naprawiona doraznie poprzez
wyrównanie na które zostalo wydane zlecenie.
- odnosnie uszkodzonej studzienki polecil p. Koprowskiej, aby zajela sie ta sprawa.
- sprawe pominiecia przegladu dróg w Lipowej nalezy wyjasnic przez Komisje.
- sprawa wycinki galezi w ciagu drogi powiatowej zostanie przekazana do Zarzadu

Dróg Powiatowych.
- sprawa wyplaty odszkodowan dla rolnikówjest w toku i sprawdzimyjak to wyglada.
- sprawa umieszczenia stojaków na rowery nalezy do "Komunalnika" o czym zostanie

poinformowany.
- sprawa remontu drogi poprzez odtworzenie kostki brukowej wymaga dokladnego
rozeznania.
- wszystkie zadania zwiazane z naprawami dróg miedzy innymi w Wojslawiu zostana
wykonane po zakonczeniu zadania kanalizacyjnegow danej miejscowosci.
- pozostawiony odcinek chodnika nie bedzie wykonywany przez firme, która
budowala chodnik przy ulicy Sienkiewicza, poniewaz okazalo sie, ze ten odcinek nie
wchodzil w zakres wykonywanego zadania i dalsza decyzja w tej sprawie bedzie
zalezala od urzedu i rady.
Przewodniczacy RM. Dariusz Gaiewski - w zwiazku z wnioskami zglaszanymi
przez mieszkanców, którzy chca kupowac mieszkania zglosil potrzebe dokonania
analizy zasobów komunalnych pod katem mozliwosci zbycia mieszkan w tych
budynkach, które nie zostaly wykazane do sprzedazy, a nastepnie podjecia przez
Rade stosownej uchwaly w tej materii.
Nastepnie zakomunikowal, ze w dniu dzisiejszym przed sesja rozdano radnym teczki
zawierajace materialy, które beda przedmiotem planowych posiedzen w miesiacu
wrzesniu br. Pozostale materialy tj. informacja o dzialalnosci Komisariatu Policji oraz
projekty uchwal zostana dostarczone wraz z zawiadomieniem na posiedzenia
komisji.
Posiedzenia polaczonych Komisji stalych Rady Miejskiej planuje sie na dzien 14
wrzesnia o godz. 1000tj. sroda.
Sesja Rady Miejskiej zostala zaplanowana na dzien 21 wrzesnia br tj. sroda.
Zwrócil sie do Przewodniczacego Komisji o ustalenie terminu i godziny posiedzenia
Komisji Rewizyjnej oraz ustalenia kwestii zwiazanej z planowym przeprowadzeniem
kontroli w OKiR .
Burmistrz Marek Antoniewicz - zaprosil radnych na dozynki powiatowe, które
odbeda sie w Losiowie w najblizsza niedziele.

W zwiazku z wyczerpaniem porzadku obrad zamknal XI sesje Rady
Miejskiej.

Protokolowala:
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