
Projekt nr 18

z dnia 05.12.2019r.

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 19 grudnia 2019 r.

dotycząca potrzeby  ustalenia lokalizacji nowego cmentarza komunalnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Stanowiąc o kierunkach działania burmistrza, Rada Miejska wskazuje na potrzebę ustalenia lokalizacji 
nowego cmentarza komunalnego w Krapkowicach, wskazując jako możliwą do zastosowania formę zbadania 
poparcia danych lokalizacji przeprowadzenie wśród mieszkańców sondażu. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.

 

Przewodniczący Klubu KWW 
Macieja Sonika

Andrzej Małkiewicz
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UZASADNIENIE

W związku z koniecznością wskazania przez Radę Miejską w Krapkowicach lokalizacji pod
budowę nowego cmentarza komunalnego, Gmina Krapkowice przeprowadziła wśród mieszkańców
kampanię informacyjną, mającą na celu zaznajomienie mieszkańców z opcjonalnymi lokalizacjami,
analizą urbanistyczną oraz rekomendacją Burmistrza. Dodatkowo Burmistrz Krapkowic wraz z
Przewodniczącym Rady Miejskiej w Krapkowicach przeprowadzili w tym zakresie debatę
społeczną, która odbyła się w dniu 29 października 2019 r. w Krapkowickim Domu Kultury.

Wspomniane działania nie miały tylko charakteru informacyjnego, lecz przede wszystkim
stworzyły przestrzeń do dyskusji podczas wspomnianej debaty społecznej w KDK. Jednakże,
działania te nie zakończyły się żadnym rozstrzygnięciem, a z powodu małej frekwencji podczas
debaty, nie dały możliwości przekonania się, co do preferencji społecznych w zakresie lokalizacji
przyszłego cmentarza komunalnego.

Mając powyższe na uwadze, warto, aby angażujące mieszkańców działania Gminy zakończyły się
konkluzją w postaci sondażu społecznego, przeprowadzonego przy użyciu znanych Gminie
Krapkowice narzędzi (chociażby np. w procedurze budżetu obywatelskiego). Niezwykle ważne
jest, aby decyzja Rady Miejskiej w Krapkowicach o lokalizacji przyszłego cmentarza
komunalnego, która będzie miała skutki na wiele dziesięcioleci i pokoleń, była podjęta z
największą rozwagą, oraz w zgodzie z preferencjami mieszkańców.

W myśl art 23 ust 1 ustawy o samorządzie gminnym „Radny obowiązany jest kierować się dobrem
wspólnoty samorządowej gminy. Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich
organizacjami, a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców gminy postulaty i
przestawia je organom gminy do rozpatrzenia”. Nie jest wprawdzie związany instrukcjami
wyborców, ale więź z mieszkańcami i obowiązek kierowania się dobrem wspólnoty samorządowej
gminy musi prowadzić do liczenia się z głosem mieszkańców, ich preferencjami lub
zastrzeżeniami.
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