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Protokół Nr VI/15 

   z sesji Rady Miejskiej w Grodkowie 

               odbytej w dniu 29 kwietnia 2015 roku. 

 

Sesję rozpoczęto o godzinie 10 00 , a zakończono o godzinie 15 30. 

Po wysłuchaniu  hejnału miasta  Przewodnicząca Rady Miejskiej Jadwiga Demska  otworzyła 

sesję  witając radnych i wszystkich obecnych na sali. 

Stwierdziła, że zgodnie z listą obecności  w sesji uczestniczy 12 radnych, co  wobec 

ustawowego składu  Rady, wynoszącego 15 osób, stanowi quorum, przy którym może 

obradować i podejmować prawomocne uchwały Rada Miejska. 

 W trakcie sesji   na salę weszli radna A. Budzik, A. Gul, P. Byjos - obecnych 15 radnych . 

Lista obecności radnych  i obecnych gości stanowi załącznik do protokołu. 

Obecni  spoza Rady: 

1. Burmistrz Grodkowa                                       - Marek Antoniewicz 

2. Zastępca Burmistrza                                        - Waldemar Wójcicki 

3. Skarbnik Gminy                                               - Filomena Zeman 

4. Sekretarz Gminy                                              - Andrzej Romian 

5.Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy, kierownicy wydziałów urzędu  

    oraz przedstawiciele społeczeństwa według załączonej  listy obecności.    

 

 Proponuję następujący porządek sesji: 

1. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA W OKRESIE MIĘDZY 

     SESJAMI . 

 2. INFORMACJA RADNEGO SEJMIKU O PRACY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA,  

     RADNYCH POWIATOWYCH O PRACY RADY POWIATU. 

 3. INFORMACJA NA TEMAT STANU DRÓG, CHODNIKÓW  ORAZ 

     PLANOWANEGO  ZAKRESU PRAC REMONTOWYCH W ROKU BIEŻĄCYM : 

    DRÓG WOJEWÓDZKICH, DRÓG POWIATOWYCH ORAZ GMINNYCH. 

4. ZAPYTANIA I WNIOSKI SOŁTYSÓW. 

5. INTERPELACJE RADNYCH. 

6. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH  

    GMINY:  

 -  Ośrodek Pomocy Społecznej,  

 -  Miejsko-Gminna Biblioteka,  

 -  Ośrodek Kultury i Rekreacji, 

7. PODJĘCIE UCHWAŁ. 

8. WOLNE WNIOSKI. 

 
Następnie  Przewodnicząca Rady Miejskiej zwróciła się z zapytaniem, czy są inne propozycje 

do przedstawionego porządku. Radni nie zgłosili innych propozycji. 

 Przewodnicząca Rady Miejskiej Jadwiga Demska   poinformowała o piśmie  wniesionym  do 

Rady Miejskiej w sprawie wstrzymania  rozpatrzenia skargi do czasu  rozstrzygnięcia sprawy 

przez Sąd i wniosła o wycofanie projektu uchwały Nr 10 w sprawie skargi na działalność 

burmistrza Grodkowa -  o wyjaśnienie   tej kwestii   poprosiła  radcę prawnego urzędu .  

Radca Prawny urzędu p. Piotr Kwaśniak  poinformował, że  w treści pisma  skarżąca 

wnosi  o „wstrzymanie” rozpatrzenia skargi  do czasu wydania orzeczenia przez sąd  

w sprawie o zasiedzenie. Z powyższego wynika, że  intencją jest zawieszenie postępowania 

skargowego. Wskazał, że przepisy ustawy kodeks postępowania administracyjnego, które 

regulują postępowanie skargowe, nie przewidują możliwości zawieszenia postępowania 

skargowego (jak również „wstrzymania” rozpatrzenia skargi). W związku z tym należy 
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wystąpić do skarżącej z pismem i  wskazać, że jeżeli uważa,  iż obecnie skarga nie powinna 

być rozpatrzona, a powinno to nastąpić w przyszłości (np. po wydaniu orzeczenia przez sąd), 

to może cofnąć skargę i złożyć ponownie następną w dogodnym terminie. Nie ma natomiast 

możliwości „wstrzymania” rozpatrzenia skargi, to jest zawieszenia postępowania 

skargowego. W tej sytuacji Przewodnicząca Rady Miejskiej  musi wezwać  skarżącą  do 

złożenia w terminie 7-miu  pisemnego oświadczenia  – czy wnosi o cofnięcie skargi.  

W razie nie złożenia wymienionego oświadczenia  w terminie 7 dni , skarga powinna  zostać 

rozpatrzona w oparciu o materiał zebrany w sprawie.  

Radni nie zgłosili żadnych uwag i zapytań . 

Na salę weszła radna A. Gul -  obecnych 13 radnych. 

Wniosek o wycofanie  rozpatrzenia skargi w dniu dzisiejszym    został przyjęty przy  

12 głosach ZA, 1 głos wstrzym . K. Owsiński. 

Następnie  Przewodnicząca  RM zakomunikowała  o prezentacji multimedialnej 

Wicemarszałka  Antoniego Konopki  na temat „Fundusze Europejskie  2014 – 2020”  

i zwróciła się z prośbą o uwzględnienie  realizacji tego punktu pomiędzy godziną 12 – 13 

 z powodu  spóźnienia, w związku z udziałem p. Konopki w spotkaniu z ministrem pracy, 

który przebywa  w dniu dzisiejszym  w Opolu. 

Następnie zgłosiła  wniosek o umożliwienie   zaprezentowania na  dzisiejszej sesji   

w punkcie 2 sesji profilu działalności spółki  AGRO-AS, ze szczególnym uwzględnieniem  

inwestycji stacji paliw w Grodkowie. Poinformowała, że na spotkaniu,  w którym 

uczestniczyła w dniu 15 kwietnia 2015 roku  współwłaściciele spółki   ponowili  swoją prośbę 

w tej sprawie. 

Zwróciła się z zapytaniem, czy radni wyrażają zgodę na wprowadzenie prezentacji spółki 

„AGRO-AS” i poddała pod głosowanie zgłoszony wniosek, który został przyjęty 

jednogłośnie. 

       W dalszym ciągu swojej  wypowiedzi   Przewodnicząca  Rady Miejskiej  poinformowała, 

że protokół  z  IV sesji odbytej w dniu 25 lutego br oraz protokół  z V sesji odbytej   

w dniu 25 marca br roku radni otrzymali wraz z zawiadomieniem na sesję oraz  zostały one 

umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, po czym  skierowała  do radnych zapytanie, 

czy mają uwagi do wymienionych  protokołów. 

Radni nie zgłosili żadnych uwag i zapytań. Przewodnicząca poddała kolejno pod głosowanie 

wymienione protokoły, które zostały przyjęte jednogłośnie . 

Przewodnicząca przystąpiła  do realizacji porządku. 

Na salę weszli radna A. Budzik  i radny P. Byjos – obecnych 15 radnych. 

PUNKT 1 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA W OKRESIE MIĘDZY 

SESJAMI . 

Przedstawił  Burmistrz Marek Antoniewicz  według  informacji  załączonej do protokołu. 

W odniesieniu do przekazanej informacji głos w dyskusji zabrali radni zgłaszając następujące 

sprawy : 

Radna Jolanta Szuchta w odniesieniu do przekazanej informacji na temat  potrzeby 

dofinansowania ze strony tutejszego samorządu BCM-u, podzieliła się swoimi  

spostrzeżeniami o sytuacji  tej placówki  i za niepokojący fakt uznała, że wiele pacjentów 

 z naszego terenu  leczy się w Nysie. W związku z tym wskazała, że   należałoby  koniecznie 

wpłynąć na to,  aby nasi pacjenci  byli zadowoleni z usług BCM,  bowiem niestety prawda 

jest taka, że nie chcą jeździć do Brzegu. 

Radny Miłosz Krok   w imieniu  mieszkańców zapytał odnośnie  zakresu wykonywanych  

prac przez  firmę sprzątającą miasto, ponadto  w związku z trwającą przebudową  ulicy 

Kasztanowej  zapytał, czy jest planowana poprawa prawoskrętu  na wyjeździe z tej ulicy  

w kierunku Nysy.   
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Radna Alicja Budzik  zapytała, czy wyłoniona w przetargu firma  REMONDIS będzie także 

wykonywać prace porządkowe  na terenie wsi. 

Radna Ewa Raczyńska w odniesieniu do kwestii dalszego planu  dofinansowania z budżetu 

gminy  przejazdów autobusowych  na trasie do Opola  zapytała, czy dopłacamy  do 

przewozów na trasie do Wrocławia.  

Burmistrz Marek Antoniewicz w wyjaśnieniu poruszonych spraw poinformował ; 

Rondo „Solidarności”  i prawoskręt w kierunku Nysy nie będzie ruszany i  zadecydowało  

o tym rozstrzygnięcie przetargu. Naszym zamysłem jest, aby po zakończeniu przebudowy 

dróg   ograniczyć  wjazd samochodów  ciężarowych do miasta. 

Firma  REMONDIS została wyłoniona zgodnie z ogłoszonym przetargiem  do wykonywania  

prac związanych z letnim  i zimowym utrzymaniem   czystości jezdni, chodników i placów  

gminnych  tylko na terenie miasta - objęcie  terenu całej gminy byłoby bardzo kosztowne. 

Należy wziąć pod uwagę ilość  dróg powiatowych na terenach wsi, dlatego też staramy się 

organizować te prace na innych zasadach, które są  ustalane i znane wszystkim  sołtysom . 

Odnośnie kursu do Opola  był  problem, ponieważ PKS  Brzeg zawiesił  kursy do Opola  

ze względu na brak frekwencji. Mieszkańcy wnosili w tej sprawie bardzo dużo interwencji  

i w związku z tym podjęto  decyzję o dofinansowaniu. W tej kwestii  prowadzono szereg 

rozmów oraz analiz i w przypadku,  gdybyśmy  wycofali się  z dofinansowania to nie byłoby 

bezpośredniego  połączenia do Opola.  

Natomiast   z kursami do Wrocławia nie było problemu  i nie wymagają dofinansowania, 

ponieważ jest wiele przelotów z Nysy. 

Przewodnicząca ogłosiła  wyczerpanie punktu 1 i przystąpiła  do realizacji  następnego  

punktu. 

PUNKT 2 

INFORMACJA RADNYCH O PRACY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA , RADY 

POWIATOWEJ.    
Radny Rady Powiatowej oraz członek Zarządu  Powiatu Tomasz Róża zaznaczył, że  

w swojej wypowiedzi ograniczy się  do przekazania informacji  dotyczącej prac Zarządu  

Powiatu za okres od ostatniej sesji  i poinformował, że na odbytych posiedzeniach  wydano 

zgodę dla jednostek  podległych starostwu na  organizację  wczesnego wspomagania  rozwoju 

dziecka, wynajem pomieszczeń, podjęto  decyzję w zakresie przyznania indywidualnego 

nauczania. Wyrażono zgodę  na  pożyczkę 6 tysięcy złotych miesięcznie dla Zespołu do 

spraw orzekania o niepełnosprawności w celu zlikwidowania  kolejek, o czym sygnalizował 

wspólnie z p. Bortem na poprzedniej sesji. Zarząd rozpatrywał wniosek  pracowników  Domu 

Dziecka w Strzegowie  o przyznanie   podwyżki płac dla pracowników. Podobny wniosek  

wpłynął wcześniej  od pracowników DPS w Jędrzejowie i ustalono, że  decyzja o przyznaniu 

podwyżki,  mogłaby  nastąpić ewentualnie  w  II półroczu  br  po przeanalizowaniu  budżetu . 

Podjęto decyzję   w sprawie  utworzenia  mieszkania chronionego  dla ofiar przemocy przy 

ulicy Wyspiańskiego. Mieszkanie ma powstać  ze starego mieszkania służbowego. 

 Koszt remontu   wyniesie około 40 tysięcy złotych. Gmina Grodków  partycypowałaby   

w 21,7% tych kosztów. Według dyrektora PCPR  takie rozwiązanie dla gmin jest korzystne 

finansowo, niż szukanie miejsca w innych ośrodkach. Istnieje także   możliwość pozyskania  

na ten cel dofinansowania  zewnętrznego . 

W dniu 14 kwietnia br Zarząd  Powiatu   przeprowadził wizytę w Specjalnym Ośrodku 

Szkolno-Wychowawczym w Grodkowie. Starosta Stefański odbył spotkanie z rodzicami, po 

czym wspólnie dokonano przeglądu wyremontowanego   przez rodziców  we własnym 

zakresie, boiska - stadionu   należącego do SOSzW. Dokonano  także przeglądu  podległych  

placówek oświatowych  oraz   obiektów sportowych  w  technikum,  liceum  oraz internatu  

i  sal  lekcyjnych  w SOSzW. 
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Uchwałą Rady Powiatu z dnia 28 marca 2015 roku  Starostwo Powiatowe zrezygnowało  

z przynależności do  Euroregionu  Pradziad.  Roczna składka  wynosiła 8 tysięcy złotych,  

podzielona  do płatności na cztery kwartały. 

Pierwsza składka  została zapłacona na Euroregion  w kwocie  2 tysięcy złotych, natomiast   

składka II,III i IV   będzie  przeznaczona  po 2 tysiące złotych dla  LGD Złota Ziemia , 

Brzeska Wieś  Historyczna oraz  Stobrawski Zielony Szlak. 

Rozstrzygnięto  konkursy na  realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe  

i przyznano następujące  dotacje: w zakresie kultury dla Stowarzyszenia Rozwoju wsi Lipowa  

ok. 4 tysięcy złotych, w zakresie sportu  dla  UKS OLIMP 1000,00 złotych, Hufiec ZHP  

1000,00 złotych, w zakresie niepełnosprawności i rehabilitacji dla   Grodkowskiego 

Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych  kwotę 3,850,00 złotych .  

W kwestii dotyczącej Brzeskiego Centrum Medycznego, poinformował, że  Zarząd Powiatu 

odwołał  zastępcę dyrektora do spraw medycznych  dr Suzanowicz i jej obowiązki pełni   

dr  Goj - Birecka. Starostwo organizuje  konkurs na to stanowisko i  na sesji w dniu  

30 kwietnia br  zostanie podjęta uchwała  o powołaniu składu komisji  konkursowej. 

Straty  BCM  za trzy pierwsze miesiące br wynoszą 1.381.628 zł, z tego 654 tys. zł  to tzw. 

nadwykonania, ponieważ od bilansu I półrocza  zależy ( tak jak  w latach poprzednich)  

kontrakt na  2016 rok.  

Kończąc swoją wypowiedź  zapewnił, że wszystkie  uwagi  zgłoszone przez radnych  

 i sołtysów na  poprzedniej sesji  zostały przekazane  na sesji powiatu.    

Radny Powiatu Ryszard Jończyk   w odniesieniu do informacji   dotyczącej BCM 

stwierdził, że jest zwolennikiem, aby szpital funkcjonował w jak najlepszej kondycji. Niestety 

w ostatnim czasie   nic dobrego się nie wydarzyło  i szpital nadal się pogrąża. W kwestii 

dofinansowania z budżetu gminy ( o czym wspominał burmistrz) zaznaczył, że należy to 

wnikliwie rozważyć. Wskazując na  fakt zmniejszenia  kontraktu na niektóre  oddziały 

nadmienił, iż okazało się, że w niektórych przypadkach  nie zostały wykorzystane środki. 

W czerwcu  zostanie przedstawiony bilans  i nie wiadomo, czy uda się coś wymyślić  i ustalić, 

czy szpital idzie w dobrym kierunku.  

Odnośnie realizacji następnego etapu remontu drogi  powiatowej do Jaszowa w ramach 

schetynówki  stwierdził, iż uważa, że nie tędy droga, aby teraz stawiać warunki   i oczekiwać 

ze strony tutejszej gminy dofinansowania  tego zadania – to coś nie tak i nie po kolei. 

Radny Powiatu Tomasz Zeman w uzupełnieniu   do przekazanej informacji  poinformował, 

że decyzją Rady Powiatu w bieżącym roku  zostaną wykonane dwie inwestycje  tj. budowa 

bloku operacyjnego, która pochłonie 11,5 mln. złotych, ponadto zostanie wprowadzony  

elektroniczny  system  informatyzacji BCM – ogółem pochłonie to  kwotę 13 milionów 

złotych. Poinformował o spadku bezrobocia  w Grodkowie (o 41 osób) .                               

Radna Jolanta Szuchta  zapytała, czy Zarząd i Rada Powiatu  planują w najbliższym czasie  

jakieś zmiany w placówkach na terenie Grodkowa, między innymi  w poradni 

psychologiczno-pedagogicznej. 

Tomasz Róża  odpowiedział, że likwidacji placówek  w Grodkowie  nie będzie, natomiast 

istnieją plany  związane z budynkiem  Poradni i rozważane  są różne warianty,  o których na 

razie  nie chciałby mówić i  zapewnił jednocześnie, że  jak będzie miał  jasną informację to na 

pewno ją przedstawi. 

Przewodniczaca Rady Miejskiej Jadwiga Demska zwróciła uwagę, aby w przypadku 

podjęcia przez Zarząd Powiatu jakichkolwiek działań  związanych  z zamiarem  likwidacji 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  w Grodkowie  nie okazało się, że  tutejsza Rada  

dowie  się już po fakcie.  

Radna Alicja Budzik  zaznaczyła, że duże problemy przy drogach powiatowych  stanowią 

pobocza, które wymagają  remontu i w związku z tym  zwróciła się z prośbą, aby wpłynąć  na 

zarządcę, żeby wykonał remont   drogi na odcinku z Wójtowic do Sulisławia i Gałązczyc . 
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PUNKT 3 

INFORMACJA NA TEMAT STANU DRÓG, CHODNIKÓW  ORAZ 

PLANOWANEGO  ZAKRESU PRAC REMONTOWYCH W ROKU BIEŻĄCYM : 

DRÓG WOJEWÓDZKICH, DRÓG POWIATOWYCH ORAZ GMINNYCH. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Jadwiga Demska poinformowała, że szczegółowy materiał 

pisemny w tym zakresie radni otrzymali do zapoznania. 

Informacja została szczegółowo  omówiona na wspólnym  posiedzeniu komisji w dniu  

22 kwietnia  br przez Kierownika Oddziału Terenowego Zarządu Dróg Wojewódzkich pana   

Jerzego Waliczka oraz kierownika Zarządu Dróg Powiatowych Pana Stanisława 

Kowalskiego, którzy  udzielili radnym  odpowiedzi na  poruszane sprawy.  

Reasumując przedłożoną informację  odnośnie dróg  powiatowych i wojewódzkich  należy 

stwierdzić, że  potrzeby w zakresie   prac  remontowych są o wiele większe niż środki 

przeznaczone na ten cel. Świadczyć o tym może fakt, że głównymi zadaniami 

inwestycyjnymi  do  realizacji w 2015 roku przez Zarząd Dróg Wojewódzkich  jest    

wykonanie   remontu nawierzchni drogi w miejscowości Gnojna, natomiast  przez  Zarząd 

Dróg Powiatowych     wykonanie   remontu chodnika w Jędrzejowie, przy dofinansowaniu  

50% środków  z budżetu gminy Grodków. Pozostałe prace  będą  stanowiły zakres bieżący, 

który  podobnie jak  w latach ubiegłych  obejmie   wykaszanie poboczy, malowanie przejść  

dla pieszych, wycinki drzew i krzaków oraz cząstkowe wymiany nawierzchni. 

Niepokoi  nadal  brak uwzględnienia   realizacji II-go etapu  przebudowy drogi powiatowej  

na odcinku Strzegów – Jaszów. 

Niestety w wyniku głosowania informacje ZDW i ZDP nie zostały przez radnych   przyjęte, 

natomiast      informacja w zakresie dróg gminnych została  zaopiniowana  pozytywnie . 

W dalszym ciągu  Przewodnicząca Rady Miejskiej otworzyła dyskusję i przywitała  

przedstawiciela  Zarządu Dróg Wojewódzkich z Opola , któremu udzieliła głos. 

Pan Grzegorz Szymański  poinformował, że jest przedstawicielem p.  Tomasza Kostusia - 

członka Zarządu Województwa Opolskiego  i w związku z powziętą informacją, że Pan 

Waliczek – kierownik Zarządu Terenowego Dróg Wojewódzkich nie przedstawił   na 

posiedzeniu komisji   dokładnej informacji, chciałby ją uzupełnić i poinformować  przede 

wszystkim na temat  planowanego zadania   remontu drogi w Gnojnej. 

Stwierdził, że w tym roku Zarząd Dróg Wojewódzkich  chce wykonać  cały zakres remontu 

drogi w Gnojnej, który  obejmie  odcinek  3,5 km ( od  białej do białej tablicy). Na dzień 

dzisiejszy Wojewoda  nie przyznał  jeszcze  na ten cel środków. W momencie  kiedy zapadnie 

decyzja  o środkach p. Kostuś   zamierza przyjechać do Gnojnej i  przedstawić mieszkańcom     

dokładny zakres prac. Poinformował, że  w ciągu miesiąca   zostanie podpisana  umowa, po 

czym Zarząd Dróg Wojewódzkich będzie miał pełny  obraz na temat finansowania. 

Stwierdził, że  od połowy czerwca zostaną  rozpoczęte prace, a zakończone we wrześniu br. 

Radna Agnieszka Gul  w odniesieniu do przekazanej informacji wyraziła głęboki niepokój 

 z powodu tego, że dalej nie wiadomo jaka kwota będzie przeznaczona na ten cel.  

Na posiedzeniu komisji, które odbyły się w minioną środę, Pan Waliczek  informował  

o kwocie  4,5 miliona złotych, w lipcu ubiegłego roku Pan Kostuś mówił  o kwocie  

11 milionów złotych, natomiast dzisiaj nie mówi się o żadnej kwocie i w rezultacie może się 

okazać, że zadanie wykonane zostanie   byle jak i po krótkim czasie  droga się rozsypie . 

Pan  Grzegorz Szymański   stwierdził, że  przekazana informacja  nie została przez radną   

zrozumiana, bowiem  kwota jest  mniej istotna,  natomiast istotny jest zakres prac jaki należy 

wykonać. To wszystko okaże się w wyniku rozstrzygnięcia  przetargu. Ważne jest, że na 

pewno  będą   wykonane dwie warstwy nawierzchni asfaltowej , będą wykonane przepusty  
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w dwóch miejscach, dwie  zatoki autobusowe. Zaznaczył również, że jest  kosztorys  

 i dokumenty  na ogłoszenie przetargu i na pewno w połowie  czerwca   zostaną rozpoczęte 

roboty. Przewidywania, że wyremontowana  droga się rozsypie   nie znajdują w tym 

przypadku żadnego uzasadnienia i są niesłuszne. 

Radna Agnieszka Gul  zaznaczyła, że mieszkańcom chodzi o to, żeby  wyremontowana 

droga  posłużyła na parę lat – wskazała na tragiczny stan drogi,  ponadto podkreśliła, że   

przez ponad 40 lat  nie wykonywano na niej żadnych remontów. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Jadwiga Demska zapytała o   długość  chodnika dla 

pieszych, który ma powstać przy remoncie drogi.  

 Pan   Grzegorz Szymański  odpowiedział, że chodnik będzie przebiegał  w okolicach sklepu  

i miejsca, gdzie zawracają autobusy.  

Przewodnicząca  Rady Miejskiej Jadwiga Demska  zwróciła uwagę, że pobocze nie daje  

poczucia bezpieczeństwa dla  dzieci  i sprawę chodnika należałoby potraktować poważnie . 

Radny Paweł Byjos  zapytał odnośnie remontu drogi wojewódzkiej i pobocza  w Kopicach 

oraz remontu mostku i zakrętu  na końcu wsi . 

Pan Grzegorz  Szymański   odpowiedział, że wykonane zostaną tylko remonty 

nawierzchniowe i nie przewiduje się innych prac, ze względu na ograniczone  środki . 

Radny Piotr Kwiatkowski  zapytał o  wysokość kwoty  kosztorysu inwestorskiego . 

Pan  Grzegorz Szymański  odpowiedział, że  kosztorys inwestorski opiewa na kwotę  

4, 5 miliona złotych. 

Radna Jolanta Szuchta  zapytała  w sprawie  uschniętych  drzew  na trasie  pomiędzy 

Grodkowem, a Kopicami. 

Pan Grzegorz   Szymański   odpowiedział, że nie jest w stanie  udzielić dokładnej informacji  

i w związku z tym zapewnił, że odpowiedź w tej sprawie zostanie udzielona na piśmie przez   

Kierownika Oddziału Terenowego  w Grodkowie . 

Radny Tomasz Róża  poruszył  kwestię  tablicy pomiaru prędkości na drodze Nr 401  przy 

skręcie na Młodoszowice, która  na wskutek wichur  została zerwana i poprosił  

o spowodowanie, aby ta tablica  ponownie wróciła . 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Jadwiga Demska   wniosła o  przywrócenie zerwanego 

lustra na drodze Nr 401 w Kolnicy  oraz zapytała w czyjej gestii leży    wykonanie 

oświetlenia  przejścia dla pieszych . 

Pan Szymański  wskazał, aby sprawy dotyczące Kolnicy zgłosić na piśmie do ZDW, 

 z powiadomieniem  tutejszego  rejonu i stwierdził, że   pozostałe sprawy  zapisał i postara 

się, aby zostały   zrealizowane  w najbliższym czasie. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Jadwiga Demska  podsumowując dyskusję   wyraziła 

nadzieję, że  zadanie Gnojnej zostanie zrealizowane, prosząc jednocześnie  o zwiększenie 

środków i  uwzględnienie budowy chodnika  - jest to bardzo długa wioska . 

Podziękowała Panu Szymańskiemu za przybycie oraz  udzielenie informacji i odpowiedzi. 

Dyskusja została wyczerpana . 

 Przewodnicząca ogłosiła  wyczerpanie punktu   3 i ogłosiła  5-cio minutową przerwę. 

                   Po przerwie wznowiła obrady  i udzieliła głos przedstawicielom   firmy 

AGRO–AS. Pan Daniel Cupriak  oraz Mirosław Kokulski  w prezentacji multimedialnej  

przedstawili  koncepcję budowy  stacji paliw, która  powstanie w sąsiedztwie ronda na 

obwodnicy Grodkowa. 

W trakcie prezentacji udzielali odpowiedzi na  pytania zadawane przez radnych .                                                                

                  W dalszej części obrad sesji  Wicemarszałek Antoni Konopka   w prezentacji 

multimedialnej   zaprezentował informację  dotycząca funduszy   w nowym rozdaniu 

Programu  Obszarów Wiejskich  na lata 2014 – 2020 w województwie opolskim, które może 

liczyć na ponad 50 mln euro, czyli około  200 mln złotych . W nowo przyznanej puli  prawie 

milion euro  przeznaczone zostanie na scalanie   gruntów, 25,6 mln euro  na podstawowe 
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usługi i odnowę wsi  na terenach wiejskich. W tych hasłach  kryją się drogi lokalne , 

gospodarka wodno-ściekowa, targowiska, kultura, ochrona zabytków.  

Na Leadera w opolskim PROW-ie odłożono 23,6 mln euro. Będzie można z niego  

finansować zakładanie  działalności gospodarczej, rozwój firm, niekomercyjną infrastrukturę 

turystyczną, dziedzictwo lokalne. 

                             Przedstawione  materiały multimedialne  stanowią załącznik do protokołu. 

PUNKT 4  ZAPYTANIA I WNIOSKI SOŁTYSÓW. 

Sołtys wsi  Gałązczyce Andrzej  Stankiewicz  podniósł kwestię   terenów zielonych, których  

ma na utrzymaniu w swojej wiosce około 6 hektarów  i zgłosił potrzebę  przydzielenia  

pracownika interwencyjnego  do koszenia i wykonywania  prac porządkowych . 

Zapytał, czy jest taka możliwość, aby firma  sprzątająca  miasto  mogła  w ciągu jednego lub 

dwóch dni  posprzątać teren wsi. 

Burmistrz Waldemar Wójcicki  odpowiedział, że jest to temat, który  powraca   każdego 

roku. Problem  wynika  z programów i na  chwilę obecną nie mamy deklaracji, kiedy  

otrzymamy pracowników. Firma wyłoniona w przetargu   ma  w zakresie tylko   sprzątanie 

miasta,  natomiast koszenie terenów zielonych  w mieście  wykonywane jest przez innych 

pracowników . 

Zwrócił się do obecnego kierownika filii PUP   o poinformowanie  odnośnie  terminu 

przyznania środków i uruchomienia prac interwencyjnych. 

Kierownik filii PUP Zdzisław Wroniecki  stwierdził, że nie potrafi  dokładnie określić  

terminu przyznania środków. Złożony został wniosek na   zatrudnienie 30-stu osób  

 i w momencie  podjęcia decyzji,  natychmiast zostaną podjęte działania  w kierunku 

uruchomienia prac. 

Sołtys wsi  Gałązczyce Andrzej Stankiewicz  powiedział, iż cieszy fakt, że powstają nowe 

drogi w mieście, ale także martwi fakt, że drogi powiatowe  na terenie wsi  nie są  

remontowane, pobocza  są zaniedbane   i w ogóle o nic się  nie dba. Wystąpił z uwagą, że  

koszenie  poboczy powinno   odbywać się częściej , a nie jeden raz  w roku. 

Sołtys wsi Młodoszowice Waldemar Kwiatkowski  zwrócił się z zapytaniem dlaczego nie 

otrzymał  od burmistrza  odpowiedzi na sprawy, które poruszał na sesji w dniu 25 lutego br na 

temat wycinki drzew i prowadzonych postępowań w 2014 roku- zaznaczył, że   składał  

u p. Sekretarza dwa  ustne  wnioski ponaglające  sprawę .  

Stwierdził, że jest  to  przykre, tym bardziej, że  docierają następne sygnały, że tych wycinek 

jest bardzo dużo. Ponadto zapytał na jakim etapie  znajdują się wyjaśnienia do  Generalnej 

Dyrekcji   Ochrony Środowiska - minęło dwa miesiące i nie ma żadnej informacji w tej 

sprawie oraz nie nałożono żadnych kar . 

Następnie poruszył temat  pracowników interwencyjnych i ponowił zgłaszaną sprawę, aby 

Rada Miejska rozważyła zmianę organizacji pracy  tych pracowników. Zaznaczył, że 

sołtysowi nie jest potrzebny  codziennie pracownik interwencyjny na osiem godzin. Lepszym 

rozwiązaniem  byłoby  opracowanie  harmonogramu prac oraz powołanie  kogoś kto 

posiadałby transport,  narzędzia, był odpowiedzialny  za tych ludzi i rozliczałby ich   

z wykonanej pracy, a nie jak  dotychczas   pod nadzorem   sołtysów, którzy  nie mają czasu, 

aby ich pilnować tym bardziej, że większość  z nich  nie nadaje się do żadnej  pracy - trzeba 

ich na okrągło pilnować i  sołtysi mieli  z tym mnóstwo problemów. 

Wystąpił z uwagą dotyczącą  wiaty przystankowej zlokalizowanej przy stacji PKP  

i stwierdził, że wydatkowane na ten cel  pieniądze zostały zmarnowane  i wyrzucone w błoto– 

pod wiatą mieści się tylko od 8-10 dzieci,  natomiast większość z nich stoi poza wiatą.  

W odniesieniu do  planowanego przetargu  w zakresie  gospodarki śmieciowej  przypomniał  

o potrzebie uwzględnienia  zgłoszonego wniosku i zapytał, czy  w kryteriach przetargu 

ustalono większą częstotliwość  wywozu śmieci  z terenu wsi  tj.  tak  jak w mieście . 
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Posiłkując się posiadanymi dokumentami,  zwrócił się  do burmistrza  Waldemara 

Wójcickiego  odnośnie  nielegalnej wycinki  drzew w Gminie Grodków i  stwierdził, że  

w październiku 2013 roku  wydaje i podpisuje decyzję administracyjną na  wycięcie  

948 drzew na działce Nr 372 w obrębie Bąków.  Zaznaczył, że ciekawe w tej sprawie jest to, 

że  w piątek 26 września  2013 roku złożony został  wniosek, a decyzja  wydana została   

29 września  2013 roku tj. w ciągu  trzech dni roboczych.  Zwrócił się z zapytaniem  jaki jest 

tok postępowania  administracyjnego  przy    wydawaniu decyzji w tak krótkim czasie, kto się 

tym zajmował i czy zostały wykonane jakieś wizje  w terenie.  

Przewodnicząca Rady Miejskiej Jadwiga Demska  przywołała sołtysa p. Kwiatkowskiego 

do porządku i wskazała o  skracanie oraz skonkretyzowanie  wypowiedzi .  

Sołtys wsi  Młodoszowice Waldemar Kwiatkowski    odpowiedział, że chciał pokazać 

patologię  jaka występuje w naszej gminie. Zapytał, czy w ogóle ktoś sprawdza kto jest 

właścicielem  działek, gdyż sprawdził i jest mu wiadomo, że  decyzja została wydana stronie, 

która nie posiada  prawa własności działki, ponadto nieprawdą jest, iż  stwierdza się, że 

wszystkie drzewa rosły w rowach, bowiem wiele drzew  rosło na polach  

w odległości 30 – 40 metrów od rowu i nic nie stało na przeszkodzie w prowadzeniu prac 

modernizacyjnych rowu. Wiele negatywnych  opinii może potwierdzić ornitolog p. Marek 

Stajszczyk, który posiada również dowody na wycięcie drzew przed wydaniem decyzji . 

Zastępca Burmistrza Waldemar Wójcicki odpowiadając  poinformował, że odnośnie 

wycinki drzew w dalszym ciągu toczy się postępowanie i właściciele tych działek są 

sukcesywnie informowani o prowadzonych działaniach  kontrolnych.   Po zakończeniu  całej 

procedury i rozstrzygnięciach , zostanie udzielona odpowiedź. 

Stwierdził, że nie wierzy w to, że nie udzielono żadnej odpowiedzi i zwrócił się do obecnego 

Kierownika Wydziału GKiOŚ p. Brody  o potwierdzenie, czy została udzielona 

 p. Kwiatkowskiemu odpowiedź , czy nie.  Pan Broda odpowiedział, że musi to sprawdzić. 

Zastępca Burmistrza Waldemar Wójcicki kwestia  związana z zatrudnieniem   

pracowników interwencyjnych ( na liście znajduje się   ponad 70 osób)  jest  obecnie 

weryfikowania przez  Urząd Pracy i po przekazaniu puli środków  będzie  dopiero  wiadomo   

jak    należy   na terenach wsi zorganizować   zatrudnienie pracowników interwencyjnych . 

Odnośnie wiaty przystankowej  wyjaśnił, że  nie było możliwości  postawienia  większej, 

z uwagi na określoną  granicę działki, ponadto wskazał, że czas przebywania dzieci na 

przystanku jest znikomy - plan zajęć jest tak ustalony, że dziecko po zakończeniu lekcji ma 

czas na przejście do przystanku i po niedługim czasie  autobus odjeżdża. 

Temat związany ze  zwiększeniem częstotliwości  odbioru śmieci na terenie wsi jest znany 

 i będzie  rozważany przez Radę Miejską w momencie   podejmowania stosownych uchwał 

w tym zakresie.   

W kwestii  dotyczącej wydania  decyzji na wycięcie  drzew wpłynął pisemny wniosek   

radnego Piotra Kwiatkowskiego i odpowiedź zostanie udzielona na piśmie. 

Przewodnicząca ogłosiła  wyczerpanie punktu  4 i  przystąpiła do realizacji dalszego porządku 

PUNKT 5  INTERPELACJE RADNYCH 

Radny Paweł Birecki   w imieniu rodziców, którzy  bardzo obszernie przedstawili  

 w interwencji pisemnej  sprawę  likwidacji oddziału klasy I b, skierowaną do  burmistrza 

oraz  radnych,  zgłosił konieczność  dogłębnego rozważenia  tej sprawy i znalezienia   

jakiegoś rozwiązania. 

-  na prośbę mieszkańców zgłosił  konieczność ustawienia  koszy na psie odchody - sprawa 

jest poważna i jeżeli takie kosze się pojawią, to właściciele czworonogów zadbają o poprawę 

stanu środowiska i estetykę  otoczenia. 

- odnosząc się do  zawartej umowy Ośrodka Pomocy Społecznej na  posiłki  dla 

podopiecznych,  o czym informowano na posiedzeniu komisji  wskazał potrzebę 

unormowania tej sprawy, gdyż zleceniobiorca twierdzi, że jest  pokrzywdzony, ponieważ  
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systematycznie w danym dniu nie przychodzą  wszyscy podopieczni i w związku z tym   nie 

wydaje w całości  ilości zamówionych posiłków.   

Radny Dariusz Gajewski  w imieniu mieszkańców ulicy Żeromskiego  wystąpił 

z interwencją  o  wykonanie przejść dla pieszych  na skrzyżowaniu   ulicy Żeromskiego   

 z ulicą Kościuszki. 

Zwrócił się do p. Zemana, aby w ramach gwarancji po wykonaniu zadania kanalizacyjnego  

naprawić i  założyć dwie   łaty asfaltowe   na drodze w Starowicach Dolnych . 

Ponowił  potrzebę  wykonania remontu na odcinku drogi od ulicy Otmuchowskiej w kierunku 

obwodnicy, którą  należałoby  sfrezować  i  wykonać nakładkę masy na gorąco . 

Radna Ewa Raczyńska   wystąpiła z uwagą odnośnie  stanu targowiska miejskiego  oraz 

nieciekawej wizytówki obiektu magazynowego, który zagraża bezpieczeństwu  i zapytała  

w sprawie możliwości  utwardzenia i wykonania  ścieżek oraz wykonania  boksów  dla 

handlujących  . 

Ponadto zwróciła uwagę na zbyt późne  dostarczanie radnym  do analizy materiałów na  sesje. 

Radna Jolanta Szuchta  powołując się na  uchwałę z poprzedniej sesji  w sprawie zmian  

w budżecie,  zapytała kiedy będą robione boksy na śmieci przy ulicy Ligonia . 

Zapytała, co dalej w sprawie pozostawionych ruin po starym browarze . 

Zapytała odnośnie starych magazynów zlokalizowanych przy ulicy Kasztanowej i zaznaczyła, 

jednocześnie, że  jeden budynek  pokryty jest  eternitem – w związku z tym, zapytała, czy  

w tym względzie coś się dzieje.  

Poruszyła temat   dzikich wysypisk śmieci i  zapytała, czy nie można ustalić harmonogramu 

objęcia terenu między innymi przy   ulicy Traugutta i Wrocławskiej  monitoringiem oraz 

wzmożoną kontrolą . 

W imieniu mieszkańców ulicy Wiejskiej wystąpiła  o rozważenie możliwości wykonania   

przejścia dla pieszych . 

Radny Piotr Kwiatkowski  zaznaczył, że szalet miejski na targowisku  nie spełnia norm  

 i w związku z tym zwrócił się z zapytaniem, czy można by  wybudować nowy   w pobliżu 

Rynku. 

Radna Alicja Budzik  powołując się na wniosek  mieszkańców nieruchomości nr 47 tj. były 

dom nauczyciela,  złożony  w 2009 roku w sprawie remontu    dachu i elewacji stwierdziła, że 

wykonano  tylko remont dachu natomiast  obiecany  remont elewacji i ocieplenia budynku nie 

został wykonany do dnia dzisiejszego i w związku z tym  wniosła o ujęcie tego  zadania    

w  budżecie  gminy.  

Radna Agnieszka  Gul  zgłosiła, że na krótkim odcinku  drogi gminnej w Gnojnej załamał 

się  asfalt  i w związku z tym wskazała konieczność spowodowania, aby firma wykonująca 

remont drogi koło cmentarza w Gnojnej  zajęła się  naprawą tej drogi. 

Radna Bogumiłą Pawlak  wskazała potrzebę, aby Straż Miejska  raz na jakiś czas 

przeprowadzała w Wierzbniku patrol  parku , który jest regularnie  zaśmiecany  przez 

młodzież. 

Zgłosiła konieczność  wyczyszczenia rowu  melioracyjnego w Wierzbniku, który jest bardzo 

zarośnięty. 

Zgłosiła, że  przystanek  zlokalizowany w pobliżu  remizy OSP,  stanowi nieprzyjemną 

wizytówkę wsi.  

Radny Sławomir Sobstel  w związku z przebudową ulicy Krakowskiej zapytał o  możliwość   

wykonania   przyłącza kanalizacji wraz z przyłączem  wodociągowym  do urządzonego 

boiska sportowego  zlokalizowanego   za wieżą ciśnień. 

Na prośbę  mieszkańców ulicy Fornalskiej zapytał  w sprawie oświetlenia tej ulicy 

i przekazał, że   świeci  tylko, co  druga lampa . 

Zapytał o możliwość zainstalowania  lamp  na odcinku  łącznika drogi  w kierunku   Żelazna  

do Tarnowa Grodkowskiego. 
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Radny Paweł Byjos   przyznał rację  radnemu Pawłowi Bireckiemu odnośnie potrzeby 

rozwiązania kwestii dotyczącej likwidacji oddziału szkolnego -  zaznaczył, że oszczędności  

można znaleźć gdzie indziej. 

Odniósł się do sprawy, którą poruszał na poprzedniej sesji odnośnie znaku zakazu koło SP Nr  

3 i wskazał, że można by zmienić to  przynajmniej  w godzinach wieczornych . 

Zapytał w sprawie pominięcia oświetlenia  przy posesji Nr 77 w Leśnicy. 

Poruszył zgłaszany problem związany z utworzonym w Kopicach dzikim wysypiskiem  

śmieci i zdechłych zwierząt i wskazał, aby  Straż Miejska,  co jakiś czas krótkoterminowo  

monitorowała ten teren, a także  zajęła się  sprawą odprowadzania ścieków. Mieszkańcy 

skarżą się -  jest to zauważalne  i problem szczególnie  występuje na odcinku od mostku  

w stronę sklepu WIMAR –  może te działania spowodują, że  zniknie  problem . 

Odniósł się do  ustawionych tablic  numeracji budynków  w Kopicach i wyraził opinię, że dla 

ludzi przyjezdnych nie jest  to jasne, w związku z tym   poinformował, że Rada Sołecka   

postanowiła wystąpić o wprowadzenie nazw ulic, co na pewno usprawniłoby  komunikację . 

Wystąpił do obecnych radnych  powiatu, aby sprawę stanu  drogi 1505 Kopice-Więcmierzyce 

oraz niszczenia  jej przez pojazdy żwirowni HEDAR   poruszyli  na sesji powiatowej . 

Radny Miłosz Krok  w kontekście podjętych  w ubiegłym roku  działań  związanych   

 z potrzebą  remontu zabytków  Grodkowa między innymi obiektu Wiatraka, który w dalszym 

ciągu pogrąża swój stan i wizerunek, zapytał  jak  układa się  współpraca z Wojewódzkim 

Konserwatorem Zabytków. Zaznaczył jednocześnie konieczność  podjęcia  dalszych działań 

w tym kierunku i wskazał, aby zaprosić konserwatora w  celu  definitywnego unormowania  

i zajęcia stanowiska w tej kwestii. 

W uzupełnieniu interpelacji radnego Bireckiego, zapytał odnośnie egzekwowania przez Straż 

Miejską  zakazu wprowadzania  zwierząt i psów do parku. 

Zapytał w sprawie możliwości  remontu   muru obronnego  przy ulicy  Warszawskiej.  

Ponowił  sprawę zgłaszaną w poprzedniej kadencji i za konieczne uznał, aby przy okazji 

malowania pasów  przyjrzeć się  dokładnie sytuacji konfliktowej w komunikacji drogowej, 

która występuje  na wyjeździe  z ulicy  Powstańców Śląskich na ulicę Słowackiego.   

Przewodnicząca Rady Miejskiej Jadwiga Demska udzieliła głos  Burmistrzowi  lub 

wyznaczonej przez Burmistrza osobie w celu udzielenia odpowiedzi. 

Zastępca Burmistrza  Waldemar Wójcicki  odpowiadając odnośnie likwidacji klasy I „b” 

wyjaśnił, że  rok temu utworzono  sześć pierwszych klas.  Ministerstwo dało taką możliwość, 

że rodzic mógł  odraczać swoje 6-letnie  dzieci od obowiązku szkolnego i oddać do oddziału 

zerowego. Temat ten był omawiany na spotkaniu z p. dyrektor szkoły i po dokonaniu analizy  

uznano o zasadności  połączenia tej klasy z innymi  oddziałami. Przy  opracowaniu  arkuszy 

organizacyjnych  okazało się, że  w tym roku szkolnym ma powstać osiem  klas pierwszych  

i może się okazać, że  wystąpi następny  problem z odroczeniami,  dlatego uznano by   w tym 

roku  zmniejszyć o jeden oddział klasę drugą. Na sprawy oświaty musimy patrzeć w całości  

 i czuwać nad racjonalnym wydawaniem środków. Warunki lokalowe i kadrowe w naszych 

szkołach  pozwalają na objęcie każdego dziecka  troskliwą i bezpieczną  opieką. Stwierdził, 

że rozumie rozżalenie rodziców, ale chciałby jednocześnie zapewnić, że decyzja była 

podejmowana w przekonaniu, że dzieciom  nie stanie  się  żadna krzywda . 

O zabranie głosu poprosił obecny rodzic, któremu Rada wyraziła zgodę. 

Pan Majkowski  zaapelował i zwrócił się z prośbą, aby poczekać z tą decyzja do września,  

bowiem nie wiadomo jest  jeszcze ile będzie pierwszych klas. Dzieci uczą się  w 

komfortowych warunkach i pod fachową opieką - może warto jednak zainwestować, żeby  

ludzie nie wyjeżdżali z  Grodkowa. 

Zastępca Burmistrza  Waldemar Wójcicki  odpowiedział, że na  chwilę obecną  należy 

zatwierdzić siatkę  godzin jaka została ustalona i zapewnił jednocześnie, że  do tego tematu 

powróci się  w najbliższym czasie. 
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W dalszym ciągu w swojej wypowiedzi odniósł się do interpelacji  w sprawie  ustawienia  

koszy na psie odchody i poinformował, że   traktuje to jako temat otwarty, który zostanie  

w najbliższym czasie dokładnie rozeznany . 

Odnośnie wydawanych posiłków dla podopiecznych zaznaczył, że z tej formy pomocy 

korzystają osoby, które   zostały zakwalifikowane przez OPS i  ta pomoc świadczona jest od 

wielu lat w różnych formach tj.  wydawanie talonów na zakupy, a  obecnie w wyniku 

rozstrzygniętego przetargu  wydawane są  posiłki w restauracji. Zapewnił, że odnośnie 

zgłoszonej uwagi zajmie się i dokona w tej kwestii dokładnego rozeznania.  

Radnemu Gajewskiemu odpowiedział, że  tutejszy urząd wystąpił z zapytaniem  na  

wykonanie malowania ulicznego   i sprawa  wykonania przejścia  na skrzyżowaniu ulicy 

Żeromskiego zostanie  rozpatrzona w momencie ustalania  planu zadań w zakresie malowania  

pasów.    

W bieżącym roku nie było możliwości uwzględnienia w budżecie gminy remontu ulicy 

Otmuchowskiej  i jest to zadanie do uwzględnienia przy planowaniu zadań  

w przyszłorocznym budżecie.  

W kwestii   zagospodarowania  targowiska miejskiego  wyjaśnił, że jest to temat nieustający 

 i główny problem tkwi w tym, że  część działek nie stanowi  własności gminy w związku  

z czym,  gmina nie może tam inwestować.   Natomiast   „Komunalnik” jako właściciel  

nieruchomości  tj.  budynku po magazynie zbożowym,  musiałby podjąć decyzję  

o przeznaczeniu tego budynku  na wskazany cel.  

 Zlecenie  na wykonanie  boksów na śmietniki zostało  przekazane do realizacji 

 i w najbliższym czasie będą   robione. 

Odnośnie pozostałych ruin po byłym browarze przy ulicy Ligonia wyjaśnił, że  jedna  firma    

przylegająca  do tej nieruchomości  była zainteresowana   dokupieniem terenu , niemniej 

jednak problem stanowi zabytkowy komin, który nie można  rozebrać i okazało się, że  

inwestor zrezygnował z zakupu .    

Budynek magazynowy przy ulicy Kasztanowej stanowi własność  prywatną i prowadzona jest 

tam działalność. W bieżącym roku w miesiącu marcu  urząd wydał stosowne ogłoszenia  

o możliwości usuwania materiałów  zawierających azbest  na które można otrzymać 

dofinansowanie . Decyzja w tej sprawie  leży w gestii właściciela danej nieruchomości . 

Odnośnie  dzikich wysypisk śmieci  zaznaczył, że  stanowi to  duży problem  niemniej jednak 

zapewnił, że Straż Miejska wykonuje w tym zakresie  dobrą  robotę  i na pewno to 

monitoruje. Ostatnio ten problem  był także  poruszany na spotkaniu   ogrodów działkowych .  

Sprawa  wykonania przejścia dla pieszych na ulicy Wiejskiej  zostanie przekazana do 

właściciela drogi. 

W sprawie  budowy i zlokalizowania w centrum miasta  szaletu miejskiego odpowiedział, że 

byłaby taka możliwość  pod warunkiem, że znajdziemy odpowiednie miejsce i środki na ten 

cel. Wskazał, że zasadniejszym byłoby może   rozważenie  możliwości  polepszenia 

 i poprawy warunków w istniejących szaletach zlokalizowanych na placu targowym. 

W kwestii  wykonania obiecanego  remontu budynku w Gałązczycach   zaznaczył, że jest 

ustalona  pewna procedura i kolejność wykonywania  prac remontowych, które jak wiadomo 

wiążą się z wysokimi nakładami finansowymi. W tym budynku mieszkają  cztery rodziny, 

spośród  których  jedna jest  poważnie zadłużona i  przebywa za granicą -  temat jest otwarty  

i  w najbliższym  czasie sprawa zostanie rozeznana. 

Sprawa  naprawy  drogi gminnej w Gnojnej  zostanie rozeznana i postaramy się to  załatwić.  

Odnośnie rowu w Wierzbniku  odpowiedział, że był  czyszczony i jest to wniosek do 

rozpatrzenia . 

W sprawie przystanku  w Wierzbniku zostaną podjęte  działania wyjaśniające.  

W sprawie wykonania przyłącza kanalizacji na urządzonym boisku sportowym stwierdził, że  
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należałoby   przeprowadzić dokładne rozeznanie  na temat  możliwości oraz ustalić,  kto 

będzie za  to  odpowiadał  - urządzony obiekt  wygląda bardzo pozytywnie  . 

Odnośnie oświetlenia  ulicy Fornalskiej   poinformował, że sprawa  zostanie  wyjaśniona  

i sprawdzona na miejscu. 

Także wniosek  w sprawie zainstalowania  lamp na odcinku  drogi łącznika do Tarnowa 

Grodkowskiego zostanie rozeznany,  niemniej jednak  to zadanie wymagałoby wydzielenia  

środków w budżecie gminy.  

Odnośnie odstąpienia w godzinach wieczornych od zakazu postoju  przy  PSP  Nr 

3  stwierdził, że raczej nie jest to możliwe, bowiem nikt na pewno  nie odważy się  wziąć na 

siebie odpowiedzialności  za bezpieczeństwo w  tym czasie.  

Sprawa   pominięcia  wykonania  oświetlenia w Leśnicy wymaga sprawdzenia na miejscu.   

Problem sterty śmieci w Kopicach jest nam doskonale znany i dużo zależy od  zmiany 

mentalności ludzi, którzy  patrzą  na  to obojętnie i sukcesywnie je powiększają.  

Jest to potężna sterta, którą postaramy się zlikwidować  oraz  wzmożyć   patrole Straży 

Miejskiej.  

Odnośnie wprowadzenia nazw ulic w Kopicach wskazał radnemu, aby Rada Sołecka  

sprecyzowała w tej sprawie  stosowny wniosek  i złożyła w tutejszym urzędzie. 

Odnośnie współpracy z Konserwatorem Zabytków  wyjaśnił, że współpraca   układa się 

dobrze są prowadzone wspólne działania, które nie należą do łatwych i  nie przynoszą 

naszych oczekiwań. 

Remont muru obronnego przy ulicy Warszawskiej jest zadaniem  inwestycyjnym, które  

należałoby  wprowadzić do budżetu gminy. 

Kwestia  usprawnienia ruchu komunikacyjnego  na wyjeździe z ulicy Powstańców Śląskich   

na ulicę Słowackiego, zostanie dokładnie   rozpoznana  i uwzględniona  w momencie  

znakowania poziomego . 

Przewodnicząca ogłosiła wyczerpanie punktu 5 i przystąpiła do realizacji następnego punktu. 

PUNKT 6 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH  

GMINY:  

 -  Ośrodek Pomocy Społecznej,  

 -  Miejsko-Gminna Biblioteka,  

 -  Ośrodek Kultury i Rekreacji, 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Jadwiga Demska poinformowała, że szczegółowy materiał 

pisemny w tym zakresie radni otrzymali do zapoznania. 

Informacja została  omówiona na wspólnym  posiedzeniu komisji w dniu  

22 kwietnia  br przez Panią Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, natomiast   dyrektor 

Miejsko- Gminnej Biblioteki oraz Ośrodka Kultury i Rekreacji   uzupełnili swoje 

sprawozdanie  w prezentacji multimedialnej . 

Przedstawione informacje zostały zaopiniowane przez radnych    pozytywnie. 

Następnie otworzyła  dyskusję . 

Radny Miłosz Krok  nadmieniając o licznych sugestiach mieszkańców miasta,  potwierdził 

potrzebę    sprowadzenia  Izby Pamięci na parter budynku  Ratusza. Zaznaczył, że zmiana 

lokalizacji na pewno  nie zakłóciłaby  funkcjonowania biblioteki, natomiast utworzenie na 

parterze  w Izbie Pamięci   punktu informacyjnego, w znacznej mierze usprawniłoby kontakt  

dla  turystów odwiedzających nasze miasto.   

Więcej uwag i zapytań radni nie zgłosili. 

Następnie Przewodnicząca RM poddała kolejno  przyjęcie informacji pod głosowanie.` 

Ośrodek Pomocy Społecznej   - 13 głosów ZA  1 głos wstrzym.  

Miejsko-Gminna Biblioteka    -  jednogłośnie  

Ośrodek Kultury i Rekreacji   -  jednogłośnie  
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Przewodnicząca ogłosiła  wyczerpanie punktu   6 i przystąpiła  do realizacji  następnego  

punktu. 

PUNKT 7  PODJĘCIE UCHWAŁ:   

Przewodnicząca Rady Miejskiej Jadwiga  Demska  odniosła się do wniosku zgłoszonego 

na ostatniej sesji przez  radnego Krzysztofa Owsińskiego w sprawie  obowiązku  

odczytywania  w trakcie sesji  całej treści uchwały i poinformowała, w oparciu o wydaną 

opinię prawną, że w obowiązującym  stanie prawnym brak jest regulacji  prawnej  dotyczącej  

omawianego zagadnienia i ustawodawca nie przewidział obowiązku  odczytania  projektu  

uchwały  przed głosowaniem na sesji. Obowiązek taki może jednak wynikać  z zapisów 

statutowych,  niemniej jednak  w  Statucie Gminy Grodków   brak jest regulacji  

w  przedmiotowym zakresie.  

Należy podkreślić, że   wszystkie projekty uchwał radni otrzymują wraz z materiałami   

i są  omawiane oraz opiniowane we właściwych  komisjach, zazwyczaj   tydzień przed  

obradami sesji   - wobec czego zaniechanie odczytania   uchwały jest zasadne .  

Radca prawny Piotr Kwaśniak zasugerował, aby  radni dodatkowo wypowiedzieli się 

 w głosowaniu , czy  są za odczytywaniem projektów uchwał, czy nie . 

W wyniku głosowaniu radni jednogłośnie  wypowiedzieli się, aby nie  odczytywać projektów 

uchwał.                                                             

Przewodnicząca Rady Miejskiej Jadwiga Demska przystąpiła do  realizacji  porządku. 

Podjęcie uchwał : 

w sprawie określenia trybu powoływania  członków  oraz organizacji i trybu działania 

Gminnej  Rady Działalności  Pożytku  Publicznego  w Grodkowie. 

Przewodnicząca RM  poinformowała, że uchwała była omawiana na komisjach i została 

zaopiniowana pozytywnie. Ponadto  wyjaśniła, że na wniosek zgłoszony na posiedzeniu przez 

radną Jolantę Szuchtę  uzupełnia się  zapis  w § 3  w punkcie 6  który brzmi: „Ogłoszenie 

Burmistrza o możliwości zgłaszania  przez organizacje  kandydatów na członków   Rady,  

publikuje się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Grodkowi, w  Biuletynie 

Informacji Publicznej – zakładka: Współpraca  z organizacjami pozarządowymi”  i dopisuje 

się   oraz na tablicy  ogłoszeń  Urzędu Miejskiego w Grodkowie. 

Radni nie zgłosili żadnych uwag i zapytań. 

Uchwała została przyjęta  jednogłośnie. 

Uchwała Nr VI/ 45 /15  stanowi załącznik do protokołu. 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grodków   w 2015 roku. 

Uchwała była omawiana na komisjach i została zaopiniowana pozytywnie . 

Radni nie zgłosili żadnych uwag i zapytań. 

Uchwała została przyjęta  jednogłośnie. 

Uchwała Nr VI/ 46 /15  stanowi załącznik do protokołu. 

w sprawie wyboru  przedstawiciela  do Rady Społecznej   Brzeskiego Centrum 

Medycznego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. 

Uchwała była omawiana na komisjach i została zaopiniowana pozytywnie. 

Spośród  dwóch  kandydatur  wyznaczono Panią Jolantę  Szuchtę. 

Radni nie zgłosili żadnych uwag i zapytań. 

Uchwała została przyjęta  jednogłośnie. 

Uchwała Nr VI/ 47 /15  stanowi załącznik do protokołu. 

w sprawie zwolnienia z obowiązku wynajęcia nieruchomości gminnej w drodze 

przetargu. 

Uchwała była omawiana na komisjach i została zaopiniowana pozytywnie  

Radni nie zgłosili żadnych uwag i zapytań. 

Uchwała została przyjęta  jednogłośnie. 
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Uchwała Nr VI/ 48 /15  stanowi załącznik do protokołu. 

w sprawie poboru podatku, rolnego leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych  

w drodze inkaso, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości prowizji za inkaso,  

Uchwała była omawiana na komisjach i została zaopiniowana pozytywnie ze zmianami, które 

zostały wyjaśnione przez Panią Kierownik Wydziału Podatkowego . 

Radni nie zgłosili żadnych uwag i zapytań. 

Uchwała została przyjęta  przy 14 głosach ZA , 1 głos. wstrzym.   radny D. Gajewski  

Uchwała Nr VI/ 49 /15  stanowi załącznik do protokołu. 

w sprawie  stwierdzenia  wygaśnięcia mandatu radnej. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej  Jadwiga Demska  poinformowała, że uchwała była 

omawiana na komisjach  i  została w wyniku głosowania  odrzucona.  

Radni nie zgłosili żadnych uwag i zapytań. 

W wyniku głosowania 0 głosów ZA, 5 głosów PRZECIW, 8 głosów  wstrzym.  

Radna Ewa Raczyńska  nie głosowała  (zgodnie z art. 25 a ustawy o samorządzie gminnym   

wykluczona  z udziału   w głosowaniu,  gdyż  dotyczy jej interesu   prawnego). 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Jadwiga Demska stwierdziła, że w wyniku  głosowania  

uchwała została odrzucona. 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej  na 2015 rok. 

Uchwała była omawiana na komisjach i została zaopiniowana pozytywnie . 

Radni nie zgłosili żadnych uwag i zapytań. 

Uchwała została przyjęta  przy 14 głosach ZA , 1 głos wstrzym. P. Byjos 

Uchwała Nr VI/ 50 /15  stanowi załącznik do protokołu. 

protestu wyborczego  w sprawie unieważnienia  wyborów w Sołectwie Przylesie Dolne, 

które odbyły się w dniu  25.02.2015 roku.  

Treść protestu  wraz  z wyjaśnieniem radni otrzymali do zapoznania. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  Pan Krzysztof Owsiński  odczytał treść uchwały. 

Radni nie zgłosili żadnych uwag i zapytań. 

Uchwała została przyjęta  jednogłośnie. 

Uchwała Nr VI/ 51 /15  stanowi załącznik do protokołu. 

protestu  wyborczego w sprawie unieważnienia  wyborów sołtysa  w Sołectwie Nowa 

Wieś Mała, które odbyły się w dniu  03.03. 2015 roku. 

Treść protestu  wraz  z wyjaśnieniem radni otrzymali do zapoznania.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  Pan Krzysztof Owsiński  odczytał treść uchwały. 

Radni nie zgłosili żadnych uwag i zapytań. 

Uchwała została przyjęta  jednogłośnie. 

Uchwała Nr VI/ 52 /15  stanowi załącznik do protokołu. 

PUNKT 8 - WOLNE WNIOSKI.  

Radny Paweł Byjos  zasygnalizował, że od jakiegoś czasu   nurtują go niejasności, związane  

z wnoszeniem przez  klub radnych projektów  uchwał   i stwierdził konieczność unormowania  

tej  kwestii w Statucie Gminy . 

 Burmistrz Marek Antoniewicz - wyjaśnił, że na ten moment obowiązuje stary statut  

i  poruszoną sprawę należałoby   uwzględnić w momencie  prac nad   opracowaniem nowego 

statutu. Poinformował, że stosownym zarządzeniem  został   powołany zespół, który 

rozpoczął już w tym zakresie  prace . 

Radny  Dariusz Bednarz    nawiązując do wypowiedzi odnośnie  wprowadzenia nazw ulic 

na terenie wsi poprosił   o sprawdzenie tej kwestii i  przygotowanie w najbliższym czasie 

informacji  na temat poniesienia przez mieszkańców  ewentualnych  kosztów z tym 

związanych tj. wymiana dokumentów itp.  
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Przewodnicząca Rady Miejskiej przypomniała radnym  o terminie złożenia oświadczeń 

majątkowych, który obowiązuje do dnia   30 kwietnia br. 

 

Przewodnicząca ogłosiła wyczerpanie porządku i zamknęła  obrady VI sesji Rady Miejskiej . 

 

Protokółowała: 

 

Inspektor 

ds. Rady Miejskiej 

Elżbieta Zajchter 

 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCA RADY 

 

Jadwiga Demska 


