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PROTOKÓŁ nr XIII/19 
 z sesji Rady Miejskiej w Niemodlinie  
odbytej w dniu 02 września 2019 r. 

 
 
 

I.  Miejsce obrad: sala nr 62 w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie, 
                               ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37. 
 

II.  Tematyka: zgodnie z porządkiem obrad stanowiącym załącznik nr 1 do protokołu. 
Przebieg obrad był nagrywany i transmitowany „na żywo”, wersja archiwalna  
jest dostępna na stronie internetowej Urzędu. 
 

III.  Uczestnicy:  
1) Radni – zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu. 
2) Burmistrz – Dorota Koncewicz 
3) Z-ca Burmistrza - Aleksander Juszczyk 
4) Skarbnik Gminy – Alicja Domalewska 
5) Radca Prawny – Zofia Cioma 
6) Naczelnicy wydziałów i kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy oraz 

zaproszeni goście – zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 3 do 
protokołu 

7) Radni powiatowi – zgodnie z listą obecności radnych powiatowych stanowiącą 
załącznik nr 4 do protokołu 
 

 
IV.  Czas trwania obrad: od godz. 15:30 do godz. 18:40 

 
V. Realizacja porządku obrad. 

 

Ad.1. Otwarcie sesji i stwierdzenie zdolności Rady do podejmowania uchwał 
              oraz przedstawienie porządku obrad. 
 
Przewodniczący Rady Bartosz Wajman otworzył XIII sesję Rady Miejskiej  
w Niemodlinie, przywitał wszystkich przybyłych oraz stwierdził, że w posiedzeniu 
uczestniczy 10 radnych, co stanowi niezbędne kworum do podejmowania decyzji.  

Nieobecni: Mirosław Dec, Stanisław Janiak, Czesława Lachowska. Rzeczywista liczba 
wszystkich radnych obecnych na sesji wynosiła 12. 

Przewodniczący powiedział, że porządek sesji, został dostarczony wraz z materiałami 
sesyjnymi i zapytał, czy ktoś chce wnieść uwagi do proponowanego porządku. 
Radny Paweł Kotwica poprosił o minutę ciszy w hołdzie poległych i poszkodowanych,  
z uwagi na 80-tą rocznicę wybuchu II wojny światowej. 
Przewodniczący Rady Bartosz Wajman poprosił o powstanie i uczczenie minutą ciszy 
poległych i poszkodowanych w II wojnie światowej. 
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Ad.2. Informacja z zakresu „Porządek i bezpieczeństwo publiczne w Gminie Niemodlin 
w 2018 roku i podejmowane działania w tym zakresie w 2019 roku”. 
 
Przewodniczący Rady Bartosz Wajman powiedział, że sprawozdania dotyczące porządku  
i bezpieczeństwa zostaną przedstawione kolejno przez: Dowódcę JRG nr 3 w Niemodlinie, 
Komendanta Komisariatu Policji w Niemodlinie i Komendanta Straży Miejskiej  
w Niemodlinie. 
 
Pierwszy głos zabrał Dowódca JRG nr 3 w Niemodlinie, kpt. Robert Gutka. Przedstawił 
prezentację na temat działań ratowniczo-gaśniczych prowadzonych przez jednostki ochrony 
przeciwpożarowej w 2018 roku na terenie Gminy Niemodlin. Następnie kpt. Gutka 
przedstawił analizę bezpieczeństwa operacyjnego w Gminie Niemodlin oraz informację za 
pierwsze trzy miesiące roku 2019. 
 
Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Radnych chciałby zadać pytanie do materiału 
przedstawionego przez Dowódcę JRG nr 3 w Niemodlinie. 
 
Radny Paweł Kotwica zapytał, czy średnia wyjazdów straży pożarnej różni się od średniej 
wojewódzkiej lub krajowej w tym zakresie. 
Dowódca JRG nr 3 w Niemodlinie odpowiedział, że zasadniczo średnia wyjazdów  nie różni 
się od średniej wojewódzkiej. Zauważył jednak, że do momentu wybudowania miejsc obsługi 
podróżnych, średnia ta, była większa od średniej wojewódzkiej, z uwagi na częste wyjazdy  
do wypadków i kolizji drogowych. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Trzmielewski zapytał, czy PSP w Niemodlinie 
dysponuje odpowiednimi środkami do likwidacji zagrożeń, takich jak w Brzęczkowicach, czy 
musi posiłkować się środkami z zewnątrz oraz czy jest prowadzony monitoring. 
Dowódca JRG nr 3 w Niemodlinie odpowiedział, że w zakresie podstawowym w tego typu 
zagrożeniach, wysyłane są jednostki dysponujące większą ilością i jakością sprzętu. 
Powiedział również, że do Brzęczkowic JRG nr 3 wzywana była dwa razy, gdzie zostały 
użyte mierniki wielorazowe oraz kamery termowizyjne, jednakże w bardziej 
skomplikowanych sytuacjach wysyłana jest jednostka chemiczna z Opola. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Trzmielewski zapytał, jaki jest czas reakcji użycia 
hydrantu krytego, podziemnego. 
Dowódca JRG nr 3 w Niemodlinie odpowiedział, że jeśli hydrant taki, jest dobrze 
oznakowany i dostęp do niego jest prosty, czas poboru jest dość szybki, ale sporą trudność 
stanowi dostanie się do hydrantu źle oznakowanego lub przysypanego. 
 
Zastępca Burmistrza Niemodlina Aleksander Juszczyk zauważył, że zgodnie z poleceniem 
wojewody, służby WIOŚ-u i Straży Pożarnej zobowiązane są, co najmniej raz w miesiącu 
dokonywać badań i raportów, jeżeli chodzi o  Brzęczkowice. 
 
Przewodniczący Rady Bartosz Wajman zapytał, jaka jest frekwencja w sali  edukacyjnej dla 
dzieci w JRG nr 3 w Niemodlinie. 
Dowódca JRG nr 3 w Niemodlinie odpowiedział, że zainteresowanie jest duże. Dodał 
również, że można zapisywać grupy na zajęcia, które odbywają się od poniedziałku do środy, 
po około 2 i pół godziny. 
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Przewodniczący Rady Bartosz Wajman oddał głos Komendantowi Komisariatu Policji  
w Niemodlinie. 
 
Nadkomisarz Jan Pajączek przedstawił informację na temat stanu bezpieczeństwa na terenie 
miasta i Gminy Niemodlin za rok 2018 ( z podziałem na kategorie zdarzeń, w mieście i na 
wioskach). 
 
Radny Leszek Pejs zapytał, czy jest możliwość przywrócenia pieszych patroli na ulicach 
Niemodlina. 
Nadkomisarz Jan Pajączek odpowiedział, że Komisariat Policji w Niemodlinie obsługuje 
cztery Gminy, dlatego na chwilę obecną, jest możliwość wystawienia tylko jednego patrolu, 
który, jest wysyłany na zgłoszoną interwencję. Dodał, że spróbuje się zwrócić do tzw. służb 
OP komendy Wojewódzkiej, które zabezpieczają np. mecze. 
 
Radna Ewa Skura-Prajel zapytała, czy byłaby możliwość by patrol policji przejechał od czasu 
do czasu koło Zespołu Szkół, zwłaszcza od strony boiska. 
Nadkomisarz Jan Pajączek odpowiedział, że mógłby patrol przejechać koło szkoły, jednakże 
należałoby określić czas, w jakim ma się to stać. Zaproponował również, by szkoła postawiła 
na swoim terenie znaki „zakaz palenia”. 
 
Przewodniczący Rady Bartosz Wajman zapytał o możliwość prowadzenia przez Komisariat 
Policji w Niemodlinie monitoringu, z kamer, które mogłyby być zamontowane w okolicach 
rynku. 
Nadkomisarz Jan Pajączek odpowiedział, że byłaby taka możliwość, ponieważ policja 
również jest zainteresowana monitorowaniem szczególnych miejsc na rynku. 
 
Radny Paweł Kotwica zapytał czy jest możliwość prewencyjnego spisywania osób, które 
dopuściły się mniejszych wykroczeń takiego typu jak uszkodzenie czy zaśmiecanie. 
Nadkomisarz Jan Pajączek odpowiedział, że policjanci mają obowiązek wylegitymowania  
i „spisania” osób, które popełniły rzeczy, o których mowa. 
 
Przewodniczący Rady Bartosz Wajman zapytał o współpracę pomiędzy Ośrodkiem Kultury, 
na którym znajdują się kamery, a Policją. 
Nadkomisarz Jan Pajączek odpowiedział, że przy Ośrodku Kultury jest problem z okresem 
przechowywania materiału, który wynosi obecnie 7 dni, a który jest krótkim okresem. Dodał 
również, że istotna jest tutaj procedura pozyskania materiału prze Policję i obsługa kamer 
przez osobę, która technicznie jest w stanie przegrać materiał dla Policji. 
Przewodniczący Rady Bartosz Wajman stwierdził, że należy zając się kwestią pojemności 
dysków, na których przechowywany jest materiał z kamer z Ośrodka Kultury. 
 
Radny Paweł Kotwica zapytał o patrole dotyczące trzeźwości kierowców. Stwierdził,  
że szczególnym miejscem na takie patrole byłby wylot z Niemodlina w kierunku Opola. 
Nadkomisarz Jan Pajączek odpowiedział, że na drodze krajowej policjanci z Niemodlina nie 
mogą prowadzić działań tego typu. 
 
Radny Leszek Pejs zwrócił uwagę, iż na drodze w kierunku na Sady, kierowcy jeżdżą z dużą 
prędkością, a jest to droga często uczęszczana przez rodziny z dziećmi. 
Nadkomisarz Jan Pajączek odpowiedział, że dobrym rozwiązaniem byłoby wybudowanie  
tzw. „wyniesionego” przejścia dla pieszych. Należałoby wystąpić o to, do zarządcy drogi. 
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Radny Mariusz Trzciński zapytał czy jest możliwość kontrolowania sezonowych 
sprzedawców pod katem środków pirotechnicznych. 
Nadkomisarz Jan Pajączek odpowiedział, że taka możliwość jest. 
 
Burmistrz Niemodlina Dorota Koncewicz podziękowała Dowódcy JRG nr 3 w Niemodlinie  
i Komendantowi Komisariatu Policji w Niemodlinie za dotychczasową współpracę, której 
celem nadrzędnym było i jest bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Niemodlin. 
 
Przewodniczący Rady Bartosz Wajman udzielił głosu Komendantowi Straży Miejskiej  
w Niemodlinie Tomaszowi Machowskiemu. 
 
Komendant Straży Miejskiej w Niemodlinie powiedział, że materiały dotyczące porządku  
i bezpieczeństwa zostały dostarczone dla Państwa Radnych drogą elektroniczną i tam 
znajdują się wszelkie informacje. 
 
Radny Paweł Kotwica zapytał czy jest możliwość prowadzenia patroli przez Straż Miejską  
w godzinach nocnych lub popołudniowych. 
Burmistrz Niemodlina Dorota Koncewicz odpowiedziała, że Straż Miejska pracuje zgodnie  
z  przepisami kodeksu pracy, z których wynika, że nie może pracować w godzinach nocnych, 
a jedynie do godziny 22.00. 
Komendant Straży Miejskiej w Niemodlinie dodał, że w przyszłości można by było pomyśleć 
o pracy Straży Miejskiej na dwie zmiany. 
 
Radny Paweł Kotwica zapytał, kto jest odpowiedzialny za wywóz powstałych dzikich 
wysypisk śmieci i miejsc nielegalnego składowania odpadów. 
Komendant Straży Miejskiej w Niemodlinie odpowiedział, że w wielu przypadkach udaje  
się ustalić sprawcę i jest on wtedy karany i odpowiedzialny za powyższe. 
Przewodniczący Rady Bartosz Wajman udzielił głosu Waldemarowi Banaś ze Straży 
Miejskiej w Niemodlinie, który powiedział, że jeśli udało się wykryć sprawce, usuwał  
on odpady na własny koszt. 
 
Radny Paweł Kotwica zapytał, czy funkcjonariusze Straży Miejskiej w Niemodlinie 
przechodzili szkolenia związane z działaniami proekologicznymi, np. kontrola palenisk. 
Waldemar Banaś odpowiedział, że nie, ale Straż Miejska dokonywała już kontroli związanych 
ze zgłoszonymi przypadkami uciążliwości, dotyczących palenia (np. nadmierne zadymianie). 
 
Przewodniczący Rady Bartosz Wajman podziękował Komendantom za udzielenie obszernych 
informacji i zarządził 5 minut przerwy. 
 
Przewodniczący Rady Bartosz Wajman ponownie otworzył XIII sesję Rady Miejskiej  
w Niemodlinie, stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczy 10 radnych, co stanowi niezbędne 
kworum do podejmowania decyzji.  
Liczba wszystkich radnych obecnych na sesji wynosiła 11. 
 
Ad.3. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności międzysesyjnej. 
 
Przewodniczący Rady odczytał sprawozdanie z działalności międzysesyjnej. 
 
Ad.4. Informacja Burmistrza o działalności międzysesyjnej. 
 
Burmistrz Dorota Koncewicz odczytała sprawozdanie z działalności międzysesyjnej. 
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W związku z brakiem pytań w sprawie działalności międzysesyjnej Burmistrz Niemodlina, 
Przewodniczący Rady Miejskiej, powiedział, że można przejść do omawiania kolejnego 
punktu sesji. 
 
Ad.5. Informacja z wykonania budżetu Gminy Niemodlin za I półrocze 2019 r. 

 
Burmistrz Niemodlina Dorota Koncewicz powiedziała, że informacja z zakresu wykonania 
budżetu Gminy Niemodlin za I półrocze 2019 r. została omówiona na wspólnym posiedzeniu 
Komisji Rady Miejskiej w dniu 29 sierpnia 2019 r. Zaznaczyła, że nie dotarła jeszcze opinia 
RIO w powyższej sprawie, zatem Państwo Radni muszą podjąć decyzje czy przyjąć 
informację z wykonania budżetu bez opinii, czy poczekać na przyjście opinii z RIO. 
 
Radna Zofia Walczuk, powiedziała, że wolałaby poczekać na opinię RIO inni radni zgodzili 
się z nią. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Bartosz Wajman w związku z brakiem pytań do tej część 
sesji, powiedział, że można przejść do kolejnego jej punktu. 
 
Ad.6. Podjęcie uchwał  
 

1. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej 
przebiegu – druk nr 78 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Bartosz Wajman powiedział, że projekt uchwały omawiany 
był na posiedzeniu wspólnym Komisji, jednakże poprosił wnioskodawcę o krótkie omówienie 
projektu uchwały. 
 
Burmistrz Dorota Koncewicz powiedziała, że zaliczenie do kategorii dróg gminnych 
następuje po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu; ustalenie przebiegu 
istniejących dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy. Organy właściwe  
w sprawach zaliczenia do kategorii i ustalenia przebiegu wyznaczają termin 21 dni  
do zaopiniowania. Zarząd Powiatu Opolskiego nie wydał opinii, co jest jednoznaczne  
z akceptacją propozycji. Droga, o której mowa, nie była zaliczona do żadnej kategorii dróg 
publicznych, stanowi ona uzupełnienie sieci dróg służących miejscowym potrzebom. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej, w związku z brakiem pytań do projektu uchwały, poprosił 
Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii Komisji w sprawie projektu uchwały. 
 
• Przewodnicząca Komisji Społeczno-Gospodarczej Zofia Walczuk poinformowała,  
że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

• Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Adam Jagieło poinformował, że Komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

• Przewodnicząca Komisji Skarg Wniosków i Petycji Maria Krzemińska poinformowała,  
że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 
W związku z brakiem chętnych do zabrania głosu, Przewodniczący Rady przeprowadził 
głosowanie nad przyjęciem uchwały na druku nr 78. 
 
Przewodniczący Rady Bartosz Wajman powiedział, że w związku z problemem ze sprzętem, 
zostanie przeprowadzone głosowanie imienne – załącznik nr 5 do protokołu. 
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głosowało 11 radnych:  
11 głosów „za”  
0 głosów „przeciw”  
0 głosów „wstrzymuję się”. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że uchwała w sprawie zaliczenia drogi do 
kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu na druku nr 78 została podjęta. 

Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził 5 minut przerwy technicznej. 
 
Przewodniczący Rady Bartosz Wajman ponownie otworzył XIII sesję Rady Miejskiej  
w Niemodlinie, stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczy 11 radnych, co stanowi niezbędne 
kworum do podejmowania decyzji.  
 
 

2. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 
zarządzającym jest Gmina Niemodlin, udostępnionych dla operatorów  
i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków –  
druk nr 79 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Bartosz Wajman poprosił wnioskodawcę o krótkie 
omówienie projektu uchwały. 
 
Burmistrz Niemodlina Dorota Koncewicz powiedziała, że określenie przystanków 
komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania następuje w drodze uchwały, 
wykonanie obowiązków z tym związanych należy do gminy, jako organizatorze publicznego 
transportu zbiorowego na swoim obszarze. 
 
Przewodniczący Rady dodał, że projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu wspólnym 
komisji w dniu 29 sierpnia 2019 r. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej, w związku z brakiem pytań do projektu uchwały, poprosił 
Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii Komisji w sprawie projektu uchwały. 
 
• Przewodnicząca Komisji Społeczno-Gospodarczej Zofia Walczuk poinformowała,  
że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

• Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Adam Jagieło poinformował, że Komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

• Przewodnicząca Komisji Skarg Wniosków i Petycji Maria Krzemińska poinformowała,  
że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 
W związku z brakiem chętnych do zabrania głosu, Przewodniczący Rady przeprowadził 
głosowanie nad przyjęciem uchwały na druku nr 79. 
 
głosowało 11 radnych:  
11 głosów „za”  
0 głosów „przeciw”  
0 głosów „wstrzymuję się”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że uchwała w sprawie określenia przystanków 
komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Niemodlin, 
udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych 
przystanków na druku nr 79 została podjęta. 
 

3. w sprawie określenia "Regulaminu wynagradzania nauczycieli" – druk nr 80 

Przewodniczący Rady Miejskiej Bartosz Wajman powiedział, że projekt uchwały omawiany 
był na posiedzeniu wspólnym Komisji, poprosił Burmistrz Niemodlina o krótkie omówienie 
projektu uchwały. 
 
Burmistrz Niemodlina Dorota Koncewicz powiedziała, że chciałaby wnieść autopoprawkę  
do projektu uchwały, zgodnie z którą  par. 3 ust. 5 Regulaminu otrzymuje brzmienie: „środki 
finansowe przeznaczone na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w poszczególnych szkołach 
wynoszą nie mniej niż 4,5 % kwoty planowanej na ich wynagrodzenia zasadnicze”. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej, w związku z brakiem pytań do projektu uchwały, poprosił 
Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii Komisji w sprawie projektu uchwały. 
 
• Przewodnicząca Komisji Społeczno-Gospodarczej Zofia Walczuk poinformowała,  
że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

• Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Adam Jagieło poinformował, że Komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

• Przewodnicząca Komisji Skarg Wniosków i Petycji Maria Krzemińska poinformowała,  
że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 
W związku z brakiem chętnych do zabrania głosu, Przewodniczący Rady przeprowadził 
głosowanie nad przyjęciem uchwały na druku nr 80. 
 
głosowało 11 radnych:  
11 głosów „za”  
0 głosów „przeciw”  
0 głosów „wstrzymuję się”. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że uchwała w sprawie określenia "Regulaminu 
wynagradzania nauczycieli" na druku nr 80 została podjęta. 
 

4. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2019 – druk nr 81 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej Bartosz Wajman poprosił wnioskodawcę o krótkie 
omówienie projektu uchwały. 
 
Burmistrz Niemodlina, powiedziała, że projekt uchwały został szczegółowo omówiony  
na posiedzeniu wspólnym Komisji, ale jeśli byłyby jakieś pytania, o odpowiedź, Burmistrz 
poprosiła Skarbnik Gminy Niemodlin. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej, w związku z brakiem pytań do projektu uchwały, poprosił 
Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii Komisji w sprawie projektu uchwały. 
 
• Przewodnicząca Komisji Społeczno-Gospodarczej Zofia Walczuk poinformowała,  
że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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• Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Adam Jagieło poinformował, że Komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

• Przewodnicząca Komisji Skarg Wniosków i Petycji Maria Krzemińska poinformowała,  
że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 
W związku z brakiem chętnych do zabrania głosu, Przewodniczący Rady przeprowadził 
głosowanie nad przyjęciem uchwały na druku nr 81. 
 
głosowało 11 radnych:  
11 głosów „za”  
0 głosów „przeciw”  
0 głosów „wstrzymuję się”. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy 
Niemodlin na rok 2019  na druku nr 81 została podjęta. 
 

5. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  
w Opolu skargi Wojewody Opolskiego wraz z odpowiedzią na skargę –  
druk nr 82 

Przewodniczący Rady Miejskiej Bartosz Wajman powiedział, że projekt uchwały został 
omówiony na posiedzeniu wspólnym Komisji, poprosił wnioskodawcę o krótkie omówienie 
projektu uchwały. 
 
Burmistrz Niemodlina Dorota Koncewicz powiedziała, że z uwagi na fakt iż Gmina nie 
zgadza się z opinią Wojewody Opolskiego, została skierowana do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego odpowiedź na skargę. 
 
Radny Paweł Kotwica wyraził swoją wątpliwość co do rozstrzygania sprawy na drodze 
sądowej. 
Burmistrz Dorota Koncewicz odpowiedziała, że po to są sądy by rozstrzygać w takich 
sprawach. Dodała, że od wyroku sądu administracyjnego będzie zależało, czy należy 
skonstruować nowy regulamin dostarczania wody. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej, w związku z brakiem pytań do projektu uchwały, poprosił 
Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii Komisji w sprawie projektu uchwały. 
 
• Przewodnicząca Komisji Społeczno-Gospodarczej Zofia Walczuk poinformowała,  
że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

• Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Adam Jagieło poinformował, że Komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

• Przewodnicząca Komisji Skarg Wniosków i Petycji Maria Krzemińska poinformowała,  
że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 
W związku z brakiem chętnych do zabrania głosu, Przewodniczący Rady przeprowadził 
głosowanie nad przyjęciem uchwały na druku nr 82. 
 
głosowało 11 radnych:  
9 głosów „za”  
0 głosów „przeciw”  
2 głosy „wstrzymuję się”. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że uchwała w sprawie przekazania  
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu skargi Wojewody Opolskiego wraz  
z odpowiedzią na skargę na druku nr 82 została podjęta. 
 
Ad.7. Sprawy różne – informacje Radnych i Burmistrza 
 
Radny Leszek Pejs zapytał o możliwość utwardzenia drogi przy ul. Bohaterów Powstań 
Śląskich, również z uwagi na fakt formułowania nieprzychylnych opinii na temat Radnych 
Rady Miejskiej w Niemodlinie. 
 
Burmistrz Dorota Koncewicz odpowiedziała, że inwestycje realizowane są zgodnie  
z uchwałami Rady Miejskiej i budżetem oraz zgodnie z harmonogramem przyjętym na 
poszczególne kadencje. Stwierdziła, że nie wszystkie drogi kwalifikują się do finansowania 
zewnętrznego, a samo opracowanie dokumentacji dotyczącej przebudowy drogi to wysoki 
koszt. Dodała, że obecnie kończy się przygotowywanie dokumentacji na przebudowę  
ul. Słowackiego. Powiedziała, że istotna jest również liczba beneficjentów, którzy będą 
korzystać z drogi. 
 
Radny Grzegorz Krzyśków pogratulował, w imieniu mieszkańców, inwestycji przebudowy  
ul. Lwowskiej (do ul.  Korfantego). 
Zaprosił również wszystkich obecnych na sesji, na sadzenie krokusów w dniu 14 września  
w sobotę, w okolicach ulic Brzeskiej, Podgórnej, Zielonej i Bocznej, w ramach projektu,  
na który udało się zdobyć dofinansowanie. Radny zaprosił także na festyn rodzinny przy 
przedszkolu na ul. Podgórnej 31. 
 
Radny Paweł Kotwica zapytał o możliwość wyrównania ul. Spacerowej. Powiedział, że droga 
ta kwalifikuje się do finansowania zewnętrznego i korzysta z niej duża liczba mieszkańców. 
 
Burmistrz Dorota Koncewicz odpowiedziała, że droga ta jest sukcesywnie uzupełniana 
kamieniem. Stwierdziła, że droga ta kwalifikowałaby się do finansowania zewnętrznego  
z funduszu dróg samorządowych, ale wraz z ul. Gazową, a będzie to inwestycja spora  
i kosztowna, ponieważ podłoże w tamtych okolicach jest gliniaste i  należałoby użyć 
odpowiednich technologii. 
 
Radny Leszek Pejs zapytał, do kogo należy się zwrócić ze sprawą dotyczącą czyszczenia 
rowów. 
 
Burmistrz Dorota Koncewicz odpowiedziała, że jeżeli są to rowy gminne, zakwalifikowane 
jako przeciwpowodziowe,  są sukcesywnie czyszczone. Dodała, że jeżeli jest rów 
przylegający do pola np. rolnika, musi on wyczyścić rów we własnym zakresie. 
Przewodniczący Rady powiedział, że jeśli pojawią się jakieś wątpliwości w różnych 
sprawach, można skierować do Burmistrza Niemodlina zapytanie lub interpelację. 
 
Radna Ewa Skura-Prajel podziękowała za wyrównanie dziur na ul. Żeromskiego. 
 
Przewodniczący Rady Bartosz Wajman w związku z brakiem kolejnych informacji  
do tej części sesji, poinformował, że następna sesja odbędzie się w dniu 30 września 2019 r.  
o godzinie 15.30. 
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Ad.8. Zamknięcie sesji. 
 
W wyniku zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Bartosz Wajman zamknął 
posiedzenie XIII sesji Rady Miejskiej w Niemodlinie. 
 
 
 

Przewodniczący Rady 

Bartosz Wajman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała: 

Agnieszka Zawadzka 


