Protokół Nr L/10
z sesji Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
odbytej 27 stycznia 2010 r.
obrady Rady rozpoczęły się o godz. 14.00 i trwały do 20.10
nieobecni radni – Jerzy Majchrzak i Zbigniew Peczkis
Ad 1 i 2.
Sesję otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Chudomięt. Po
przywitaniu zaproszonych gości i radnych stwierdził, że zgodnie z listą obecności, na
sali znajduje się 17 radnych, co stanowi kworum niezbędne do podejmowania
prawomocnych uchwał.
Następnie odbyła się uroczystość związana z wręczeniem medali „Za zasługi dla
Miasta”:
- Panu Tadeuszowi Waligórze
- Panu Alfonsowi Ratajowi
Po uroczystości głos zabrał Pan Jan Religa, Poseł na Sejm RP.
W wystąpieniu złożył życzenia owocnej pracy w 2010 r. na rzecz społeczności
lokalnej oraz poruszył tematy:
- uciążliwości związanych z ostrą zimą (przerwy w dostawie energii elektrycznej,
problem ludzi bezdomnych)
- utrzymania na dotychczasowym poziomie rynku pracy,
- konsekwencji dla samorządów z tytułu okrojonego budżetu państwa,
- przygotowań do prezydencji Polski w Unii Europejskiej.
Zadeklarował gotowość wygłoszenia prelekcji na temat korzyści i zagrożeń
wynikających z uczestnictwa Polski w Unii Europejskiej. Na zakończenie zwrócił się z
prośbą do Prezydenta Miasta i Przewodniczącego Rady Miasta o przygotowanie
raportu o aktualnym stanie miasta - do wykorzystania w trakcie spotkań.
Przed przystąpieniem do realizacji kolejnych punktów, prowadzący obrady Grzegorz
Chudomięt ogłosił 5-cio minutową przerwę (od 14.40 do 14.45)
Po wznowieniu obrad głos zabrał Prezydent Miasta Wiesław Fąfara, który zwrócił się
z wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad trzech projektów uchwał:
1) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
2) zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Statutu Miejskiego Zakładu
Komunikacyjnego w Kędzierzynie-Koźlu
3) w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2010.
Wniosek o uzupełnienie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia
kredytu długoterminowego Rada przyjęła stosunkiem głosów „za” 15, „przeciw” 1,
„wstrzymujących się” 0.
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Głosowanie wniosku nr 2 dot. wprowadzenia pod obrady Rady projektu uchwały
w sprawie zmiany uchwały ustalającej Statut Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego –
poprzedziła informacja Andrzeja Stypułkowskiego, Zastępcy Przewodniczącego
Komisji Prawno-Administracyjnej na temat stanowiska komisji z dnia 26.01.br., tj.
Komisja stosunkiem głosów: „za”-1, „przeciw”-2, „wstrzymujących się”-2 postanowiła nie
opiniować ww. projektu uchwały, do czasu uzyskania kompletnych materiałów, o które
Komisja Prawno-Administracyjna wnosiła na grudniowym posiedzeniu.

Prezydent Miasta Wiesław Fąfara uzasadniając wniosek o wprowadzenie ww. projektu
uchwały wyjaśnił, że zmiany zaproponowane w projekcie uchwały podyktowane są
koniecznością dostosowania statutu Zakładu do stanu faktycznego poprzez
uwzględnienie w zakresie działalności MZK świadczenia usług dot. transportu
zbiorowego na terenie gmin sąsiednich (Ujazd, Bierawa, Reńska Wieś) z którymi
Gmina Kędzierzyn-Koźle zawarła porozumienia. Dostosowanie takie jest konieczne
dla pozyskania przez Gminę środków zewnętrznych na zakup autobusów dla MZK. Na
zakończenie poinformował o planowanym na dzień 3 lutego br. spotkaniu z wójtami
ww gmin w sprawie renegocjacji umów na świadczenie usług w zakresie transportu
zbiorowego na terenie tych gmin..
Ryszard Pacułt nawiązując do wypowiedzi Andrzeja Stypułkowskiego podzielił się
uwagą, że przy głosowaniu wniosku o wprowadzenie do porządku obrad projektu
uchwały w spr. zmian w Statucie MZK, radni nie muszą kierować się stanowiskiem
Komisji Prawno-Administracyjnej.
Przewodniczący Rady Grzegorz Chudomięt zgodził się z przedmówcą. Jednocześnie
poinformował, że informacja o stanowisku Komisji Prawno-Administracyjnej da
pełniejszy obraz radnym na temat okoliczności wprowadzenia do porządku obrad
projektu uchwały dot. zmian w Statucie MZK.
„za” wnioskiem oddano 11 głosów
„przeciw” 2
„wstrzymujących się” 2 głosy.
Wniosek nie został uwzględniony, gdyż nie uzyskał poparcia bezwzględnej większości
(12 radnych) ustawowego składu Rady.

Następnie rozpoczęła się dyskusja na temat trzeciego wniosku Prezydenta Miasta o
wprowadzenie pod obrady Rady projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta
na rok 2010.
Prezydent Miasta Wiesław Fąfara podzielił się wątpliwościami czy w sytuacji, gdy
radni nie przyjęli jego wniosku o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały
dot. zmian w statucie MZK jest sens aby wprowadzać projekt uchwały w sprawie
zmian w budżecie miasta na rok 2010. Przypomniał, że projekt ten zawiera między
innymi zmiany w budżecie miasta wynikające z zamiaru złożenia wniosku o
dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego
zadania pn. „zakup taboru autobusowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego”.
Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania do 9.000.000,00zł.
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Ponadto projekt uchwały uwzględnia dofinansowanie na kwotę 1.000.000.00 zł
zadania pn. „ Modernizacja boisk przy Szkole Podstawowej nr 9”. W tym przypadku
istnieje również możliwość refinansowania części kosztów realizacji zadania z
programu „Rozwój Bazy Sportowej Województwa Opolskiego”
Grzegorz Chudomięt poinformował, że jest członkiem Komisji PrawnoAdministracyjnej, która w trakcie swoich prac związanych z analizą ekonomiczną
zawartych porozumień międzygminnych w przedmiocie wykonywania usług
przewozów pasażerów na terenie gmin ościennych stwierdziła, że składanie wniosku o
dotacje na zakup autobusów dla MZK nie ma związku ze zmianą statutu tego Zakładu.
Ponadto członkowie komisji analizując wyniki finansowe z realizacji ww. usług –
stwierdzili, że rozliczenie jest złe. W toku dyskusji na posiedzeniu komisji ze
stanowiskiem tym zgodził się również Z-ca dyrektora MZK d/s technicznoeksploatacyjnych, który przedłożył kwestionowane przez członków komisji
rozliczenie
Ryszard Pacułt nawiązując do wystąpienia Prezydenta Miasta i propozycji zmian w
statucie MZK oraz stanowiska Komisji Prawno-Administracyjnej poinformował, że
nie widzi związku między proponowanymi zmianami do statutu, a stanowiskiem
komisji. W dalszej części wypowiedzi zgłosił wniosek o reasumpcję głosowania
wniosku o wprowadzenie do porządku posiedzenia projektu uchwały w sprawie zmian
w statucie MZK. Wyraził nadzieję że radni, którzy nie poparli wniosku lub wstrzymali
się od głosu, po dodatkowych wyjaśnieniach Prezydenta Miasta zmienili zdanie i
poprą wniosek.
Grzegorz Chudomięt wskazując na związek między proponowanymi zmianami do
statutu MZK oraz zawartymi porozumieniami na usługi przewozu pasażerów z
ościennych gmin, zwrócił uwagę, że na dzień dzisiejszy wskutek niewłaściwych
danych przyjętych przy rozliczeniu, nie wiadomo jaki jest wynik finansowy z tytułu
realizacji tej usługi. W związku z tym rodzą się wątpliwości co do celowości
wprowadzenia zmian do statutu MZK.
W dalszej dyskusji udział wzięli:
Joanna Urbanik-Kapka, Wojciech Kapka, Grzegorz Mankiewicz - były to wystąpienia
popierające wypowiedź Ryszarda Pacułta o reasumpcję głosowania i odrębną
dyskusję na temat proponowanych zmian do statutu MZK i wyników finansowych z
tytułu świadczenia usług transportowych w zakresie przewozu pasażerów z
ościennych gmin.
Beata Pierzchlewicz, Kierownik Wydziału Strategii Rozwoju i Promocji Miasta
uzasadniła wprowadzenie pod obrady Rady projektu uchwały w sprawie zmian w
statucie MZK – zwróciła uwagę na kontekst aplikowania o środki finansowe z
Regionalnego Programu Operacyjnego.
Ryszard Masalski podzielił się wątpliwościami, czy wniosek o reasumpcję głosowania
jest zasadny.
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W tej sytuacji Wojciech Jagiełło zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad
projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Statutu Miejskiego
Zakładu Komunikacyjnego w Kędzierzynie-Koźlu.
Przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Chudomięt na wstępie wskazał na rolę komisji
problemowych w kwestii przedstawiania Radzie wypracowanych opinii i stanowisk
do przedłożonych projektów uchwał. W dalszej części przypomniał przesłanki,
którymi Komisja Prawno-Administracyjnej kierowała się formułując stanowisko do
proponowanych zmian do statutu MZK.
Następnie po stwierdzeniu, że nie ma więcej zgłoszeń do dyskusji poddał pod
głosowanie wniosek Wojciecha Jagiełły o wprowadzenie do porządku obrad projektu
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Statutu Miejskiego Zakładu
Komunikacyjnego w Kędzierzynie-Koźlu
„za” wnioskiem oddano 14 głosów
„przeciw” 2
„wstrzymujących się” 0.
Wniosek został uwzględniony.
Kolejne głosowanie dotyczyło wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w
sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2010
„za” wnioskiem oddano 16 głosów
„przeciw” 0
„wstrzymujących się” 1 głos.
Wniosek został uwzględniony.

Porządek obrad sesji nr L/10 uwzględniający wnioskowane zmiany:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Wręczenie medali „Za zasługi dla Miasta”.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta.
Informacja Prezydenta Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
Omówienie zadań inwestycyjnych i remontowych planowanych na rok 2010
wpływających na poprawę życia mieszkańców miasta i powiatu.
7. Interpelacje, zapytania i oświadczenia Radnych. Odpowiedzi na zgłoszone
interpelacje i zapytania.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
1. przyjęcia programu ochrony zdrowia na rok 2010,
2. zmiany uchwały w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr
13 w Publiczną Dwujęzyczną Szkołę Podstawową Nr 13 w Kędzierzyn-Koźle,
3. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy KędzierzynKoźle dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy
Kędzierzyn-Koźle przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami
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samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich
wykorzystania,
4. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, poł.
w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Pamięci Sybiraków 11 oraz wyrażenia zgody na
udzielenie bonifikaty do ceny części nieruchomości wpisanej do rejestru
zabytków,
5. zaopiniowania likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera
w Tarnowskich Górach,
6. wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej Powiatowi KędzierzyńskoKozielskiemu w zakresie prowadzenia Zespołu Szkół Nr 3 w KędzierzynieKoźlu w 2010 r.
7. zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
8. zmiany
uchwały w sprawie ustalenia Statutu Miejskiego Zakładu
Komunikacyjnego w Kędzierzynie-Koźlu
9. zmian w budżecie miasta na rok 2010
10. nadania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Kędzierzyna-Koźla”.
9. Uchwalenie planu pracy Rady Miasta na rok 2010.
10. Przedstawienie planów pracy Komisji Problemowych na rok 2010.
11. Wolne wnioski.
12. Zakończenie obrad.
Ad. 3.
Radni nie wnosząc uwag przyjęli protokół Nr XLIX/09 z sesji odbytej 29 grudnia
2009 r.
Ad. 4.
Informację o pracach komisji problemowych Rady Miasta, Przewodniczącego oraz
bieżącej korespondencji w okresie międzysesyjnym przedstawił Przewodniczący Rady
Miasta Grzegorz Chudomięt.
(pisemna informacja stanowi załącznik do nin. protokółu)
Ad. 5.
Informację o działaniach i decyzjach podjętych przez Prezydenta Miasta w okresie
międzysesyjnym przedstawił Prezydent Miasta Wiesław Fąfara.
(pisemna informacja stanowi załącznik do nin. protokółu)
Ad 6.
Omówienie zadań inwestycyjnych i remontowych planowanych na rok 2010
wpływających na poprawę życia mieszkańców miasta i powiatu.
Przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Chudomięt poinformował o wystosowanych
zaproszeniach do Starosty, Przewodniczącej Rady Powiatu, Przewodniczącej Komisji
Infrastruktury i Bezpieczeństwa oraz otrzymanej odpowiedzi Starosty, że nie może
uczestniczyć w dniu dzisiejszym w obradach Rady. Z pismem Starosty zapoznali się
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członkowie Komisji Finansowo-Gospodarczej, którzy zaproponowali zdjęcie punktu
z dzisiejszego porządku obrad
„za” zdjęciem punktu oddano 14 głosów,
„przeciw” 0,
„wstrzymujących się” 2 głosy
Ponadto ustalono, że Przewodniczący Rady Miasta prześle kolejne pismo do Starosty
Powiatu z prośbą o wskazanie takiego terminu spotkania, który nie będzie kolidował z
obowiązkami Starosty oraz umożliwi Przewodniczącemu Rady Miasta zwołanie sesji z
zachowaniem ustawowego terminu.
Z-ca Prezydenta Miasta Brygida Kolenda-Łabuś zwróciła się z prośbą aby radni,
którzy są zainteresowani elektroniczną wersją informacji na temat stanu dróg, fakt ten
zgłosili do Biura Rady.
Ad 7.
Interpelacje, zapytania i oświadczenia Radnych. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje
i zapytania.
Ryszard Masalski zwrócił się z pytaniami:
1. Na jakim etapie realizacji zadań inwestycyjnych znajdują się niżej wymienione zadania
inwestycyjne, opisane w załączniku numer 9 budżetu miasta Kędzierzyn – Koźle na 2010 rok?
a) Projekt i budowa systemu zaopatrzenia w ciepło Osiedla Blachownia (350.000 zł).
b) Budowa modułowych mieszkań socjalnych (400.000 zł).
c) Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy (2.600.000 zł). Czy w ramach tego
zadania w 2010 roku będzie wykonanie kanalizacji burzowej na obszarze Osiedla
Blachownia? – Przypominam deklaracje strony urzędowej, wykonania wzmiankowanej
kanalizacji w roku 2010, gdy wnoszono o wykreślenie z budżetu miasta w 2009 roku
modernizacji ulicy Tuwima, tłumacząc to tym iż w trakcie czynności przygotowawczych
okazało iż przeszkodą uniemożliwiającą wykonanie inwestycji jest brak sprawnej kanalizacji
burzowej na całym osiedlu Blachownia, a jej wykonanie w 2010 roku otworzy drogę do
modernizacji ulicy Tuwima.
d) Budowa ścieżek rowerowych, w tym odcinek od Osiedla Piastów do Osiedla Blachownia i z
Osiedla Pogorzelec do Koźla Rogi (1.210.000 zł). Jaki jest priorytetowy kierunek budowy
ścieżek rowerowych?
e) PT i wykonanie boisk osiedlowych (ulice Zwycięstwa, Lompy, Stara, Jasna; 1.800.000 zł).
2. Kiedy i w jakiej wysokości gmina Kędzierzyn – Koźle otrzyma zwrot części środków
finansowych przeznaczonych na wykonanie następujących zadań inwestycyjnych?
a) Przebudowa ul. Mieszka I (1.542.600 zł).
b) Rozbudowa i przebudowa Domu Kultury Koźle z zagospodarowaniem terenu (7.000.000 zł).
c) Modernizacja budynku mieszkalno – usługowego przy ul. Portowej 70 w Kędzierzynie –
Koźlu (800.000 zł).
3. Na jakich zadaniach i w jakiej wysokości gmina Kędzierzyn – Koźle uzyskała dofinansowanie ze
środków zewnętrznych w 2009 roku oraz kiedy zostały one wprowadzone do budżetu miasta?
4. Kiedy rzeka Kłodnica na wysokości ul. Przyjaźni nie będzie zatruwana przez ciek wodny płynący
rowem oznaczonym jako R – 3, który zawiera w sobie benzen, metale ciężkie i inne toksyczne
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związki chemiczne? – Wyniki badań składu chemicznego cieczy płynącej wzmiankowanym
rowem znajdują się w Urzędzie Miasta w Kędzierzynie – Koźlu.
5. Czy w ramach środków przeznaczonych na utrzymanie dróg gminnych planuje się wykonanie
łącznika pomiędzy ulicą Zwycięstwa i Reymonta, o długości około 150 metrów, którego brak
powoduje wyjątkowy dyskomfort wielu osób korzystających z tego skrótu? Proszę o informację:
ile kosztuje wybrukowanie wzmiankowanego łącznika?
6. Z informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Kędzierzyn – Koźle za rok szkolny
2008 / 2009 wynika iż występują znaczne różnice w poziomie wiedzy uczniów uczęszczających
do tych samych typów szkół. Wzmiankowana informacja nie odpowiada na pytania dlaczego.
a) Dlaczego w Szkołach Podstawowych numer 1, 9 i 11 wyniki egzaminów końcowych wypadły
dobrze lub bardzo dobrze, a w Szkołach Podstawowych numer 3, 5, 10, 12, 13, 14, 15, 16
słabo lub bardzo słabo?
b) Dlaczego w Gimnazjach numer 1, 4, 7 wyniki egzaminów końcowych wypadły dobrze lub
bardzo dobrze, a w Gimnazjach numer 2, 3, 5, 9, 10 słabo lub bardzo słabo?

Ponadto nawiązując do prasowych publikacji na temat dyrektora MOPS poprosił
Prezydenta Miasta o informację, czy zamierza zawiesić dyrektora MOPS do czasu
wyjaśnienia wątpliwości.
Ryszard Pacułt przedstawił pytania :
1) w sprawie sytuacji osób bezdomnych przebywających na terenie KędzierzynaKoźla? Jeżeli takie osoby są jakie działania podejmuje się aby udzielić im
pomocy ?
2) Na jakim etapie znajdują się działania zmierzające do sprzedaży budynku przy
ul. Piramowicza-Anny?
Elżbieta Czeczot poprosiła o informację na temat planowanej formy pomocy dla
rodziny czworaczków?
Andrzej Kopeć zwrócił się z pytaniem, czy wg. aktualnego stanu prawnego możliwa
jest sprzedaż mieszkań z bonifikatą?
Hubert Majnusz poruszył temat organizacji wywozu posegregowanych odpadów na
os. Cisowa.
Ewald Świentek przedstawił pytania dot.:
1) możliwych działań Gminy w celu wymuszenia na właścicielu, remontu
budynku przy ul. Łukasiewicza-Żeromskiego,
2) planowanego terminu podziału wolnych środków,
3) podjętych działań zmierzających do utworzenia miejsc parkingowych w
sąsiedztwie żłobka-przedszkola przy ul. Staffa i Filtrowej
Ponadto przedstawił problem uciążliwości powodowanych przez samochody
ciężarowe poruszające się ulicą Kanonierów.
Rafał Olejnik poruszył problem braku herbu miasta Kędzierzyn-Koźle na
tegorocznych kalendarzach ściennych wydanych przez Urząd Miasta – skrytykował,
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że zamiast herbu zamieszczono tylko znak graficzny, tj. kolorowe bańki i hasło
„Kędzierzyn-Koźle Miasto możliwości”
Przypomniał, że w roku ubiegłym również zgłaszał uwagę, że herb miasta jest za mało
wyeksponowany.
Ryszard Pacułt zaproponował aby w przyszłym roku projekt kalendarza przedłożyć
Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej, w celu uzyskania opinii radnych na
temat jego treści.
Do problemów poruszonych w interpelacjach i zapytaniach radnych odnieśli się:
Prezydent Miasta Wiesław Fąfara oraz Zastępcy Prezydenta Miasta: Brygida KolendaŁabuś i Piotr Gabrysz.
Następnie prowadzący obrady ogłosił 15-to minutową przerwę. (od 16.40 do 16.55)
Po wznowieniu obrad, sprawdzeniu kworum przystąpiono do realizacji kolejnych
punktów przyjętego porządku obrad.
Ad 8.
1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu ochrony zdrowia na rok 2010,
Przewodniczący Komisji Zdrowia Spraw Socjalnych i Rodziny Rafał Olejnik
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt programu wraz z
wnioskiem:
aby wykreślić z Programu ochrony zdrowia na rok 2010 badania w pkt 12 tj.
„Szczepienie przeciwko zakażeniu meningokokowemu”, ze względu na malejące
zainteresowanie wśród mieszkańców Kędzierzyna-Koźla, a zaoszczędzoną kwotę tj.
40.000 zł rozdysponować w następujący sposób:
1) wprowadzić nowe badanie tj. profilaktyka cukrzycy (próba obciążenia glukozą)
na kwotę 20.000 zł (określając próg wiekowy np. po 45 roku życia),
2) zwiększyć o 5.000 zł każde z nw. badań cieszących się popularnością
mieszkańców tj. profilaktyka chorób tarczycy (bad. TSH i FT4), profilaktyka
chorób gruczołu krokowego – prostata, profilaktyka jaskry oraz profilaktyka
chorób naczyniowych OUN. Łączna kwota 20.000 zł.
Z-ca Prezydenta Piotr Gabrysz poinformował, że prezydent miasta przyjął powyższe
wnioski do Programu.
Ryszard Masalski poruszył temat uciążliwości dla środowiska rowu R-3 i wpływu tego
cieku wodnego na stan zdrowia mieszkańców. W związku z tym należałoby
przeprowadzić badania dla ustalenia ile osób zachorowało wskutek zanieczyszczeń z
cieku R-3 wpadających do rzeki Kłodnica.
Ponadto nawiązując do zapisów w części I dot. profilaktyki zdrowia zaproponował
dotychczasową treść:
1.3. W 2010 roku prowadzone będą działania w zakresie promocji zdrowia zmierzające do
zwiększenia świadomości mieszkańców miasta na temat zagrożeń chorobami, patologią
obejmujące w szczególności następujące przedsięwzięcia :
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1) informacje radiowe w zakresie programów zdrowotnych realizowanych przez Gminę
w 2010r. w tym:
- analiza programów zdrowotnych i ich cele,
- omówienie zagadnień profilaktyki „profilaktyka: wróg czy przyjaciel oraz jej wpływ
na życie człowieka”,

Uzupełnić o zapis „- wpływ rowu R-3 na zdrowie osób uprawiających ogródki
działkowe wzdłuż rzeki Kłodnica i Odra oraz mieszkających w jego pobliżu”.
Jednocześnie poinformował, że jest gotów wycofać się z ww. propozycji jeżeli
otrzyma informację od Prezydenta Miasta że w ramach pierwszych wolnych środków
będzie zbudowany zbiornik kontenerowy na ścieki z rowu R-3.
Z-ca Prezydenta Piotr Gabrysz zgodził się, że rów R-3 wywiera szkodliwy wpływ na
mieszkańców gminy.
Rafał Olejnik poinformował o idei badań przesiewowych i charakterze zadań, które
powinny być ujęte w programie ochrony zdrowia. Wniosek dot. rowu R-3 nie mieści
się w tych zadaniach.
Ryszard Masalski poinformował, że podtrzymuje wniosek o wprowadzenie zapisu
„- wpływ rowu R-3 na zdrowie osób uprawiających ogródki działkowe wzdłuż rzeki
Kłodnica i Odra oraz mieszkających w jego pobliżu”.
„za” oddano 2 głosy,
„przeciw” 11,
„wstrzymujących się” 8 głosów
Rada oddaliła wniosek
Kolejne głosowanie dotyczyło podjęcia całej uchwały:
„za” oddano 19 głosów,
„przeciw” 1,
„wstrzymujących się” 0
Uchwała Nr L/584/10
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 27 stycznia 2010 r.
w sprawie przyjęcia Programu ochrony zdrowia na rok 2010

(tekst uchwały stanowi załącznik do nin. protokółu)
2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przekształcenia Publicznej
Szkoły Podstawowej Nr 13 w Publiczną Dwujęzyczną Szkołę Podstawową Nr 13
w Kędzierzyn-Koźle,
Z-ca Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Hubert
Majnusz poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Radnie nie wnieśli żadnych uwag do tekstu uchwały.
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„za” oddano 19 głosów,
„przeciw” 0
„wstrzymujących się” 0.
Uchwała Nr L/585/10
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 27 stycznia 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 13
w Publiczną Dwujęzyczną Szkołę Podstawową Nr 13 w Kędzierzynie-Koźlu

(tekst uchwały stanowi załącznik do nin. protokółu)

3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z
budżetu Gminy Kędzierzyn-Koźle dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych
na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle przez osoby fizyczne i osoby prawne
niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości ich wykorzystania,

Z-ca Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Hubert
Majnusz poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Andrzej Kopeć poprosił o informację, gdzie zainteresowane osoby mogą złożyć
wniosek o utworzenie niepublicznego przedszkola?
Z sali padła odpowiedź, że do prezydenta miasta.
Radnie nie wnieśli żadnych uwag do tekstu uchwały.
„za” oddano 18 głosów,
„przeciw” 0
„wstrzymujących się” 0.
Uchwała Nr L/586/10
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 27 stycznia 2010 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Kędzierzyn-Koźle
dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle przez
osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu
i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

(tekst uchwały stanowi załącznik do nin. protokółu)
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
zabudowanej, położonej w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Pamięci Sybiraków 11
oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty do ceny części nieruchomości
wpisanej do rejestru zabytków
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Po wysłuchaniu pozytywnych opinii Komisji Urbanistyki, Architektury i Środowiska
Naturalnego oraz Komisji Finansowo-Gospodarczej i upewnieniu się, że nikt nie
zgłasza się do dyskusji – prowadzący obrady Grzegorz Chudomięt poddał projekt
uchwały pod głosowanie:
„za” oddano 18 głosów,
„przeciw” 0
„wstrzymujących się” 1 głos.
Uchwała Nr L/587/10
Rady Miasta Kędzierzyn - Koźle
z dnia 27 stycznia 2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej
w Kędzierzynie-Koźlu, przy ul. Pamięci Sybiraków 11 oraz wyrażenia zgody
na udzielenie bonifikaty do ceny części nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków
(tekst uchwały stanowi załącznik do nin. protokółu)
5. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania likwidacji Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr
B. Hagera w Tarnowskich Górach,
Z-ca Przewodniczącego Komisji Zdrowia Spraw Socjalnych i Rodziny Elżbieta
Czeczot poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Ryszard Pacułt zwrócił się z pytaniem dot. zasadności Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
w kwestii wypowiadania się na temat likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera
w Tarnowskich Górach.
Z-ca Prezydenta Piotr Gabrysz odpowiedział, że jest to wymóg ustawowy
(Województwo Opolskie sąsiaduje z Województwem Śląskim).
Po upewnieniu się, że nikt nie zgłasza się do dyskusji – prowadzący obrady Grzegorz
Chudomięt poddał projekt uchwały pod głosowanie:
„za” oddano 17 głosów,
„przeciw” 0
„wstrzymujących się” 2 głosy.
Uchwała Nr L/588/10
Rady Miasta Kędzierzyn - Koźle
z dnia 27 stycznia 2010 r.
w sprawie zaopiniowania likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera w Tarnowskich
Górach

(tekst uchwały stanowi załącznik do nin. protokółu)
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6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu w zakresie prowadzenia Zespołu Szkół Nr 3
w Kędzierzynie-Koźlu w 2010 r.
Po wysłuchaniu pozytywnych opinii Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej
oraz Komisji Finansowo-Gospodarczej i upewnieniu się, że nikt nie zgłasza się do
dyskusji – prowadzący obrady Grzegorz Chudomięt poddał projekt uchwały pod
głosowanie:
„za” oddano 20 głosów,
„przeciw” 0
„wstrzymujących się” 1 głos.
Uchwała Nr L/589/10
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 27 stycznia 2010 r.
w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej Powiatowi KędzierzyńskoKozielskiemu w zakresie prowadzenia Zespołu Szkół Nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu w
2010r.
(tekst uchwały stanowi załącznik do nin. protokółu)
7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Po wysłuchaniu pozytywnej pinii Komisji Finansowo-Gospodarczej i upewnieniu się,
że nikt nie zgłasza się do dyskusji – prowadzący obrady Grzegorz Chudomięt poddał
projekt uchwały pod głosowanie:
„za” oddano 18 głosów,
„przeciw” 1
„wstrzymujących się” 0.
Uchwała Nr L/590/10
Rady Miasta Kędzierzyn – Koźle
z dnia 27 stycznia 2010 roku
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
(tekst uchwały stanowi załącznik do nin. protokółu)
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Statutu Miejskiego
Zakładu Komunikacyjnego w Kędzierzynie-Koźlu.
Przewodniczący Komisji Prawno-Administracyjnej Dariusz Jorg poinformował, że
komisja dwukrotnie, tj. 10 grudnia 2009 r. i 26 stycznia 2010r. zajmowała się
tematem zmian w statucie MZK. Przypomniał, że proponowana zmiana dotyczy
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wprowadzenia w statucie zapisu o rozszerzeniu działalności MZK o świadczenie usług
publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego poza granicami KędzierzynaKoźla (gminy Bierawa, Reńska Wieś i Ujazd).
10 grudnia 2009 r. komisja przyjęła wniosek aby odstąpić i przesunąć
głosowanie nad ww. projektem uchwały do czasu pozyskania bardziej szczegółowych
informacji na temat analizy ekonomicznej dotyczącej wszystkich zawartych
porozumień międzygminnych w przedmiocie wykonywania przewozów na terenie
wyżej wymienionych gmin.
Odpowiedź na wniosek komisja otrzymała 29 grudnia. Po przeanalizowaniu
przedstawionych w piśmie MZK informacji członkowie komisji uznali, że gminy
sąsiednie nie pokrywają kosztów usług przewozowych świadczonych przez MZK na
terenie tych gmin. W dalszej części uzasadnił opinię komisji.
Poinformował również, że w dniu 26 stycznia br. podczas ponownej analizy projektu
uchwały zmieniającej statut MZK – obecny na posiedzeniu Z-ca dyrektora MZK d/s
techniczno-eksploatacyjnych poinformował o spotkaniu zaplanowanym na 27.01.br.
(w dniu sesji). Celem spotkania ma być omówienie planowanych działań MZK
związanych z realizacją zawartych umów.
Z uwagi na fakt, że do dnia posiedzenie, tj. 26 stycznia br. sytuacja w zakresie
realizacji oczekiwań komisji dot. przedstawienia danych z MZK nie uległa zmianie,
komisja podtrzymała poprzednie stanowisko i nie wprowadziła do porządku obrad
punktu, w którym wypracowałaby opinię do projektu uchwały w sprawie zmian w
statucie MZK. Poinformował również o wyjaśnieniach radcy prawnego, że działania
MZK w zakresie świadczenia usług przewozowych poza granicami KędzierzynaKoźla są zgodne z prawem, gdyż Rada wyraziła zgodę na zawarcie porozumień z
poszczególnymi gminami. Jednocześnie wskazał na potrzebę usunięcia rozbieżności
poprzez dostosowanie statutu do stanu faktycznego.
Na zakończenie poinformował, że Pani Kierownik Wydziału Strategii Rozwoju i
Promocji Miasta uzasadniając projekt uchwały w sprawie zmian do statutu MZK nie
zdołała przekonać członków komisji, że zabieg zmieniający ww. statut jest konieczny
przy aplikowaniu o środki zewnętrzne.
Ryszard Masalski podzielił się obawami, że powodem trudności w pozyskaniu
informacji o usługach MZK na rzecz sąsiednich gmin są straty z tytułu realizacji tego
przedsięwzięcia. W związku z tym póki radni nie otrzymają jasnej i klarownej
informacji, czy miasto zarabia czy dopłaca do realizacji usług, to jest przeciwny aby
gmina Kędzierzyn-Koźle świadczyła usługi transportowe na rzecz innych gmin, a co
za tym idzie jest przeciwny proponowanym zmianom do statutu MZK. Na
zakończenie zwrócił się z apelem do radnych o cofnięcie zgody na świadczenie ww.
usług przez MZK.
Grzegorz Mankiewicz na wstępie podzielił się opinią, że szerszy zakres działalności
usługowej MZK daje większe możliwości zarobkowania. Przypomniał, że obecne
umowy obowiązują do czerwca br. Zwrócił się z prośbą do Prezydenta Miasta, aby
następne umowy zostały zawarte z korzyścią dla MZK. Na zakończenie wyraził
zdziwienie, że na Komisji Prawno-Administracyjnej zostały przedstawione dane z
MZK, które nie były prawdziwe.
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Grzegorz Chudomięt na wstępie zgodził się z przedmówcą. Nawiązując do informacji
z MZK podzielił się opinią, że przedstawione wyliczenia są nieprawdziwe i
dostosowane do z góry przyjętej tezy, czyli miały potwierdzić tezę, że jest zysk.
W dalszej części uzasadnił swoją opinię podpierając się wyliczeniami wykonanymi po
otrzymaniu informacji z MZK na interpelację Ryszarda Masalskiego.
Poinformował również, że na posiedzeniu Komisji Prawno-Administracyjnej w dniu
26.01.br. Z-ca Dyrektora ds. Techniczno-Eksploatacyjnych sam przyznał, że jego
wyliczenia są złe i błędne i tak jak on policzył - liczyć nie można.
W świetle powyższego, nie znając prawdziwych wyników finansowych ma
wątpliwości czy poszerzanie wachlarza usług MZK jest zasadne.
Dariusz Jorg w wypowiedzi zwrócił uwagę na złą kalkulację kosztów i przychodów
oraz wskazał, że za prawidłowe zawarcie umowy odpowiada dyrektor MZK, a nie
prezydent miasta.
Andrzej Kopeć przypomniał, że był jedną z trzech osób, które głosowały przeciwko
podpisaniu porozumienia z sąsiednimi gminami, gdyż nie wierzył aby przedsięwzięcie
to było korzystne dla miasta. Na dzień dzisiejszy radni nie dysponują wiarygodnymi
materiałami, które potwierdzałyby jego obawy bądź im zaprzeczały. Zwrócił również
uwagę, że jeżeli przedsięwzięcie to jest deficytowe to oznacza, że mieszkańcy miasta
dotują nie tylko komunikację miejską na terenie miasta, ale również w części dotują
komunikację na terenie gmin ościennych. Podkreślił, że jest to sytuacja niezdrowa,
której nie akceptuje. W związku z powyższym apeluje o przedstawienie wyliczeń, z
których w sposób wiarygodny będzie wynikało, że tak nie jest.
Ryszard Pacułt na wstępie zaznaczył, że wszyscy są zgodni w kwestii że gmina
Kędzierzyn-Koźle nie powinna ponosić strat na rzecz innych gmin. Dlatego nowe
umowy powinny być tak zawarte aby uniknąć powtórzenia się tego typu sytuacji jeżeli
ona ma miejsce. Zwrócił uwagę, że jeżeli na dzień dzisiejszy są straty to nie wynikają
one z zapisów statutu lecz ze źle zawartych umów lub ich złej realizacji. Popierając
projekt uchwały poszerzający zakres działalności MZK o świadczenie usług
publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego poza granicami KędzierzynaKoźla zaapelował do radnych o podjęcie uchwały, ponieważ chodzi o dostosowanie
zapisów Statutu do realnej sytuacji – na którą Rada wyraziła już zgodę. Wyraził
nadzieję, że prezydent miasta uwzględni w dalszych działaniach uwagi i wnioski
zgłoszone w trakcie dzisiejszej dyskusji a Rada otrzyma informację o efektach tych
działań.
Ryszard Masalski przedstawił swoją propozycję w sprawie ustalenia ceny biletu w
wys. 1 zł. bez stosowania żadnych ulg. Wyliczył, że przy przewozie 10 mln.
pasażerów rocznie daje to kwotę 10 mln. zł, czyli tyle ile MZK potrzebuje rocznie na
funkcjonowanie. W dalszej części nawiązał do ustawy o uprawnieniach do ulgowych
przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, zwrócił uwagę na zapisy
art. 1 tej ustawy - poprosił Prezydenta Miasta aby wydał stosowne dyspozycje radcom
prawnym Urzędu Miasta aby sprawdzili zapisy ustawy i uchwały Rady Miasta
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Kędzierzyn-Koźle dotyczące ulg dla kombatantów. Jeżeli okaże się, że uchwała jest
niezgodna z ustawą to należy podjąć stosowne kroki naprawcze.
Na zakończenie nawiązał do projektu uchwały w sprawie zmian w statucie MZK poinformował, że w sytuacji gdy radni nie mają jasnej informacji na temat wyników
finansowych z realizacji międzygminnych porozumień to jest przeciwny aby Rada
podjęła uchwałę zmieniającą statut MZK. Ponadto wyraził opinię, że jego zdaniem
należałoby rozwiązać obowiązujące porozumienia i zawrzeć nowe z uwzględnieniem
nowych kalkulacji.
Przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Chudomięt podzielił się obawami, czy radca
prawny odniesie się ad hoc do wątpliwości Ryszarda Masalskiego na temat zgodności
zapisów uchwały Rady Miasta z ustawą w części dot. ulg dla kombatantów.
Jednocześnie zaproponował radnemu złożenie w tej sprawie interpelacji.
Ponadto w dyskusji głos zabrali : Ewald Świentek, Wojciech Jagiełło, Joanna UrbanikKapka. Radni popierali projekt uchwały oraz postulowali podjęcie stosownych
negocjacji, gdyby okazało się, że dotychczasowe umowy są niekorzystne dla miasta.
Podkreślali również, że niepodjęcie dzisiaj uchwały może spowodować odrzucenie
wniosku Gminy o środki z RPO na zakup autobusów dla MZK.
Dariusz Jorg na wstępie stwierdził, że zawarte kontrakty są złe dla miasta lecz
korzystne dla gmin: Reńska Wieś, Ujazd i Bierawa. Zwrócił uwagę, że dyskusja na
temat podpisanych umów zrodziła się, gdyż powstała potrzeba wprowadzenia
stosownych zmian do statutu MZK. Okoliczność ta spowodowała, że członkowie
Komisji Prawo-Administracyjnej zainteresowali się rozliczeniami z ww. gminami.
Dzisiaj na podstawie tych wyliczeń można jednoznacznie powiedzieć, że zawarte
kontrakty są ze stratą. W dalszej części poinformował, że jeżeli działalność usługowa
MZK będzie prowadzona na ekonomicznie uzasadnionych warunkach, to nie widzi
problemu aby wprowadzić stosowne zmiany do statutu. Zwrócił również uwagę, że
MZK od dłuższego czasu nie przedstawia nowych pomysłów biznesowych, które
miałyby wpłynąć na rozwój tego Zakładu.
Prezydent Miasta Wiesław Fąfara odnosząc się do głosów z dyskusji podkreślił, że
proponowane w projekcie uchwały zmiany do statutu MZK nie mają związku z treścią
zawartych porozumień. Ponownie uzasadnił cel proponowanych w projekcie uchwały
zmian. Zgodził, że jeżeli Z-ca Dyrektora MZK ds. Techniczno-Eksploatacyjnych
stwierdził, że stawka wozo/kilometrów została źle wyliczona to należy opracować
nową. Poinformował również o planowanym na dzień 3 lutego br. godz. 10.00
spotkaniu z przedstawicielami sąsiednich gmin, na którym planuje przedyskutować
temat renegocjacji stawek. Poinformował o gotowości przedstawienia na komisji
protokołu uzgodnień z tego spotkania oraz zaproponował aby w spotkaniu tym
uczestniczył również przedstawiciel Rady, np. przewodniczący komisji finansowogospodarczej lub komisji prawno-administracyjnej.
Grzegorz Chudomięt podzielił się uwagą, że być może dochodzi cały czas do
nieporozumienia. Przypomniał o swoich obawach, które zgłaszał przy podejmowaniu
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uchwały w sprawie zawarcia porozumień z gminami Wówczas .miał wątpliwości co
do rzeczywistych efektów ekonomicznych z tytułu zawarcia porozumień. Zwrócił
uwagę, że po roku od zawarcia porozumień przedstawiciel MZK przyznał, że nie ma
rzetelnych wyliczeń, czy przedsięwzięcie to przynosi zysk czy straty.
W dalszej części podzielił się wątpliwościami czy przy braku informacji o wynikach
finansowych z realizacji porozumień jest zasadne wprowadzanie do statutu MZK
zmian proponowanych w projekcie uchwały. Podkreślił, że radni nie mieliby
wątpliwości, gdyby otrzymali jasną informację, że działalność ta jest korzystna dla
MZK.
Radca prawny Maciej Pająk zwrócił uwagę, że zapis ust. 3 projektu uchwały o
brzmieniu „Działalność zakładu w zakresie określonym w ust.1 wykonywana jest na terenie
miasta Kędzierzyna-Koźla, a w przypadku zawarcia odpowiednich porozumień
międzygminnych – również poza jego granicami.” - nie nakłada na MZK obowiązku

świadczenia tych usług oraz podkreślił, że porozumienia te mogą być zawarte po
uzyskaniu zgody Rady Gminy. Na zakończenie podkreślił, że przesłanką do
przedłożenia Radzie projektu uchwały zmieniającej statut MZK jest dostosowanie
zapisów statutu do stanu istniejącego w związku z zamiarem złożenia wniosku
aplikacyjnego.
Z-ca Prezydenta Brygida Kolenda-Łabuś zwróciła uwagę, że przyjęcie zmian do
statutu MZK nie mają wpływu na efektywność zawartych, kontynuowanych bądź
odnowionych umów. Natomiast ma ogromne znaczenie przy ocenie formalnej
wniosku aplikacyjnego o dodatkowe środki zewnętrzne na zakup autobusów dla MZK.
Podkreśliła również kompetencje Rady w kwestii akceptacji międzygminnych
porozumień.
Grzegorz Chudomięt i Dariusz Jorg uzasadniając wątpliwości radnych podkreślili, że
są one spowodowane brakiem rzetelnych wyliczeń z MZK na temat realizowanych
porozumień. Ich zdaniem odpowiedź zawiera dane, które mają uwiarygodnić źle
zawarte umowy i wykazać zysk.
Po upewnieniu się, że nie ma więcej zgłoszeń do dyskusji przewodniczący obrad
Grzegorz Chudomięt poddał projekt uchwały pod głosowanie:
„za” oddano 16 głosów,
„przeciw” 1,
„wstrzymujących się” 3 głosy.
Uchwała Nr L /591/10
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 27 stycznia 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Statutu Miejskiego Zakładu
Komunikacyjnego w Kędzierzynie-Koźlu.

(tekst uchwały stanowi załącznik do nin. protokółu)
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Prowadzący obrady ogłosił 15-to minutową przerwę. (od 18.45 do 19.00)
Po wznowieniu obrad, sprawdzeniu kworum przystąpiono do realizacji kolejnych
punktów przyjętego porządku obrad.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2010
Przewodniczący Komisji Finansowo-Gospodarczej Wojciech Kapka poinformował, że
komisja negatywnie zaopiniowała projekt uchwały stosunkiem głosów: „za” 4,
„przeciw” 5, „wstrzymujących się” 1 głos.
Ryszard Masalski poinformował, że poprze projekt uchwały pod warunkiem, że
Prezydent Miasta wycofa się z propozycji zmniejszenia wydatków na zadaniu
inwestycyjnym pn. „PT i wykonanie boisk osiedlowych (ul. Zwycięstwa, ul. Lompy, ul.
Stara ul. Jasna)”o kwotę 1mln.zł. Jego zdaniem propozycja zmniejszenia kwoty
wynika z niechęci Prezydenta Miasta do realizacji ww. zadania. Potwierdzeniem tych
przypuszczeń jest brak ogłoszenia o przetargu na realizację ww. zadania.
Prezydent Miasta Wiesław Fąfara uzasadniając przyhamowanie procedury
przetargowej na realizacje zadania „PT i wykonanie boisk osiedlowych (ul.
Zwycięstwa, ul. Lompy, ul. Stara ul. Jasna)” poinformował o kolejnej nowelizacji
ustawy Prawo o zamówieniach publicznych. Ustawa ta wejdzie w życie 29 stycznia.
Jednocześnie poinformował o prowadzonych równolegle działaniach, które mają
zapewnić realizację tego zadania w terminie. Uzasadniając propozycję zdjęcia kwoty
1 mln.zl. podkreślił, że jest to jedynie przesunięcie, gdyż stworzyła się w ramach
rozwoju bazy sportowej Województwa Opolskiego możliwość dofinansowania tych
zadań na które gmina jest przygotowana, np. modernizacja boiska w Szkole
Podstawowej nr 9. W dalszej części poinformował o dotychczasowych działaniach,
które mają zapewnić realizację zadań;
- „PT i wykonanie boisk osiedlowych (ul. Zwycięstwa, ul. Lompy, ul. Stara ul. Jasna)”,
- „Zakup taboru autobusowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego”
- „modernizacja boisk przy Szkole Podstawowej nr 9”.
W dalszej dyskusji głos zabrali: Dariusz Jorg, Grzegorz Chudomięt, Ryszard Masalski.
Tematem dyskusji była kwestia przetargów i sposób sfinansowania
wyżej
wymienionych zadań.
Wyjaśnień udzielili Prezydent Miasta Wiesław Fąfara i Z-ca Prezydenta Brygida
Kolenda-Łabuś.
Po stwierdzeniu, że nie ma więcej zgłoszeń do dyskusji, prowadzący obrady Grzegorz
Chudomięt poddał projekt uchwały pod głosowanie:
„za” oddano 19 głosów,
„przeciw” 0
„wstrzymujących się” 1 głos
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Uchwała Nr L/592/10
Rady Miasta Kędzierzyn – Koźle
z dnia 27 stycznia 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2010

(tekst uchwały stanowi załącznik do nin. protokółu)
10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta
Kędzierzyna-Koźla”.
Wojciech Kapka zgłosił wniosek aby w kwestii nadania tytułu „Honorowy Obywatel
Miasta Kędzierzyna-Koźla” wypowiedziała się Komisja Oświaty, Kultury i Kultury
Fizycznej lub Kapituła.
Kierownik Biura Rady p. Agata Kowalska poinformowała, że nadanie ww. tytułu leży
w wyłącznej gestii Rady Miasta.
Prowadzący obrady Grzegorz Chudomięt ogłosił 10-cio minutową przerwę (od 19.30
do 19.40.
Po wznowieniu obrad kontynuowano realizację punktu 10.
Wojciech Kapka poinformował, że wycofuje wniosek. Ponadto podzielił się uwagą, że
wniosek o nadanie tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Kędzierzyna-Koźla” powinna
zaopiniować Komisja OKiKF. Nadmienił również, że nie będzie brał udziału w
głosowaniu.
Prezydent Miasta Wiesław Fąfara odpowiadając na pytanie Ryszarda Masalskiego
poinformował, że z wnioskiem o nadanie pośmiertnie tytułu „Honorowy Obywatel Miasta
Kędzierzyna-Koźla” Konstantemu Chmielewskiemu wystąpiła p. Alina Tarczyńska,
Przewodnicząca Międzyzakładowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego
Pracowników ZAK Spółka Akcyjna, natomiast projekt uchwały sporządził radca prawny
Urzędu Miasta.

Prowadzący obrady Grzegorz Chudomięt poddał projekt uchwały pod głosowanie:
„za” oddano 13 głosów,
„przeciw” 0
„wstrzymujących się” 0
Uchwała Nr L/593/10
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 27 stycznia 2010 r.
w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Kędzierzyna-Koźla”

(tekst uchwały stanowi załącznik do nin. protokółu)
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Ad 9.
Uchwalenie planu pracy Rady Miasta na rok 2010.
Przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Chudomięt poinformował, że w okresie
międzysesyjnym propozycję tematu do planu prac na rok 2010 zgłosił Grzegorz
Mankiewicz. Temat ten to „Funkcjonowanie Kędzierzyńsko-Kozielskiego Parku
Przemysłowego” i został ujęty w lutym
W dalszej części poprosił radnych o zgłaszanie innych tematów do planu pracy.
Ryszard Masalski zaproponował wprowadzenie do planu pracy tematu „Przyczyny
dobrych i słabych wyników egzaminów końcowych w szkołach podstawowych oraz
gimnazjach prowadzonych przez gminę Kędzierzyn-koźle za rok szkolny 2008-2009”
„za” oddano 1 głos
„przeciw” 10
„wstrzymujących się” 5
Ryszard Pacułt zaproponował zrealizowanie tematu „Opracowanie zmian do Statutu
Gminy”. Przypomniał, że zapowiedzi zmian zgłaszano już na początku kadencji rady.
Praca rady wskazuje, że część radnych nie widzi np. różnic w uprawnieniach
poszczególnych komisji (przykładowo: Komisja Prawno-Administracyjna wchodzi w
kompetencje Komisji Finansowo-Gospodarczej).
Po dyskusji ustalono, że temat ten nie będzie ujęty w planie pracy. Ponadto
Przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Chudomięt zadeklarował skierowanie projektu
uchwały zmieniającej statutu gminy pod obrady komisji problemowych. Natomiast
kwestia uchwalenia zmian do statutu przez obecną, czy następną Radę Miasta zostanie
rozstrzygnięta po zapoznaniu się z opiniami komisji problemowych.
Joanna Urbanik-Kapka zaproponowała ujęcie w maju tematu „Sprawozdanie z
realizacji Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Kędzierzyn-Koźle na lata 2009-2013.
„za” oddano 14 głosów
„przeciw” 1
„wstrzymujących się” 2 głosy
Kolejne głosowanie dotyczyło podjęcie uchwały wraz z przyjętym wnioskiem:
„za” oddano 16 głosów
„przeciw” 1
„wstrzymujących się” 0.
Uchwała Nr L/594/10
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 27 stycznia 2010 r.
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2010

(tekst uchwały stanowi załącznik do nin. protokółu)
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Ad 10.
Przedstawienie planów pracy komisji problemowych na rok 2010.
Radni wysłuchali informacji na temat planów pracy komisji problemowych na rok
2010.
Ad. 11.
Wolne wnioski.
Ewald Świentek poinformował, że 15 stycznia br. odbyło się spotkanie w Wydziale
Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta na którym dyskutowano na temat studium
uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego. Wyraził ubolewanie z powodu
nieobecności radnych na tym spotkaniu.
Dariusz Jorg zwrócił uwagę na porę spotkania, tj. w godzinach dopołudniowych, gdy
większość radnych jest w pracy.
Grzegorz Mankiewicz zwrócił się z prośbą o sprawdzenie czy firmy prowadzące na
terenie gminy działalność badawczo-rozwojową korzystają z ulgi w podatku od
nieruchomości. Jeżeli tak jest to prosi Prezydenta Miasta aby wystąpił do
Ministerstwa Finansów o rekompensatę z tego tytułu.
Ad. 12.
W związku z wyczerpaniem przyjętego porządku obrad – Przewodniczący Rady
Miasta Grzegorz Chudomięt zamknął L/10 sesję Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle.
Sesja zakończyła się o godz. 20.10.

Przewodniczący obrad
Grzegorz Chudomięt
Protokołowała: H. Olkowska
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