
Protokół Nr XL/2017

Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach

w dniu 26 lipca 2017r.

Stan ewidencyjny - 15 radnych

Obecnych – 14 radnych

Nieobecna – p. Rita Grądalska

Sesja odbyła się w sali narad Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach.

Czas trwania obrad od godz. 1530 do godz. 1640

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Złożenie ślubowania przez radnego wybranego w wyborach ponownych.

3. Wnioski o zmianę porządku obrad.

4. Przyjęcie Protokołu Nr XXXIX/2017 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 28 

czerwca 2017r.;

5. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie dokonania zmian budżetu na 2017r.,

b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

c)  w sprawie zmiany nazwy ulicy w Zdzieszowicach,

d) w sprawie zmiany nazwy ulicy w Zdzieszowicach,

e) w sprawie zmiany nazwy ulicy w Zdzieszowicach,

f) w sprawie zmiany nazwy ulicy w Rozwadzy.

6. Sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym – Burmistrz Zdzieszowic.

7. Sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym – Przewodniczący Rady.

8. Sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym – Przewodniczący stałych Komisji

Rady.

9. Interpelacje radnych.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11. Wolne wnioski, zapytania i informacje.

12. Zakończenie sesji.
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Ad.1.

Przewodniczący  Rady  pan  Edward  Paciorek  dokonał  otwarcia  XL  Sesji  Rady  Miejskiej  

w Zdzieszowicach i stwierdził prawomocność obrad.

Ad.2.

Przewodnicząca  Miejskiej  Komisji  Wyborczej  w  Zdzieszowicach  pani  Monika  Wąsik-Kudla

wręczyła zaświadczenie o wyborze radnemu wybranemu w wyborach ponownych panu Witoldowi

Mikitiukowi, składając gratulacje i życzenia owocnej pracy w Radzie Miejskiej.

Następnie  przystąpiono  do  złożenia  ślubowania.  Przewodniczący  Rady  pan  Edward  Paciorek

odczytał  rotę  ślubowania:  "Wierny  Konstytucji  i  prawu  Rzeczypospolitej  Polskiej,  ślubuję

uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro

mojej gminy i jej mieszkańców". 

Radny pan Witold Mikitiuk złożył ślubowanie poprzez wypowiedzenie słowa „ślubuję”.

Przewodniczący  Rady  pan  Edward  Paciorek  wraz  z  Burmistrzem  Zdzieszowic  panią  Sybilą

Zimerman pogratulowali radnemu. Przewodniczący Rady wyraził nadzieję na owocną współpracę

na  rzecz  mieszkańców Osiedla  Kościuszki-Korfantego oraz  całej  Gminy.  Pan  Edward Paciorek

stwierdził,  że  od  tej  chwili  radny  pan  Witold  Mikitiuk  może  brać  pełny  udział  w  sesji

i uczestniczyć w głosowaniach a liczba obecnych na sesji radnych wynosi 14 osób.

Ad.3.

Przewodniczący  Rady poprosił  o  wniesienie  do  porządku obrad  projektu uchwały  zmieniającej

uchwałę  w  sprawie  powołania  i  ustalenia  składów osobowych  stałych  komisji  Rady  Miejskiej

w  Zdzieszowicach  oraz  uchwałę  w  sprawie  powołania  i  ustalenia  składu  osobowego  Komisji

Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach. Zmiana w składach stałych komisji jest niezbędna

w celu umożliwienia radnemu panu Witoldowi Mikitiukowi pracy w Komisji Spraw Społecznych

i Komisji Rewizyjnej.

Burmistrz Zdzieszowic pani Sybila Zimerman poprosiła o wniesienie do porządku obrad projektu

uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  dla  Powiatu

Krapkowickiego. 
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Przewodniczący  Rady  poddał  pod  głosowanie  zmianę  porządku  obrad,  zgodnie  ze  złożonymi

wnioskami.

Wynik głosowania:

14 głosów za

0 głosów przeciw

0 głosów wstrzymujących

Ad.4.

Protokół Nr XXXIX/2017 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 28 czerwca 2017r. został

przyjęty w drodze głosowania, wynikiem:

14 głosów za

0 głosów przeciw

0 głosów wstrzymujących

Ad.5.

a) Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pani Maria Kampa poinformowała,

że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Uchwała  Nr  XL/274/2017  w  sprawie  dokonania  zmian  budżetu  na  2017r.  została  podjęta

w drodze głosowania, wynikiem:

14 głosów za

0 głosów przeciw

0 głosów wstrzymujących

b) Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pani Maria Kampa poinformowała,

że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Uchwała  Nr  XL/275/2017  w sprawie  zmiany  wieloletniej  prognozy  finansowej  została  podjęta

w drodze głosowania, wynikiem:

14 głosów za

0 głosów przeciw

0 głosów wstrzymujących
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c) Przed podjęciem uchwał w sprawie nowych nazw ulic w Zdzieszowicach i Rozwadzy Burmistrz

Zdzieszowic pani Sybila Zimerman odczytała protokół przeprowadzonych konsultacji społecznych

w sprawie nowych nazw ulic.

Przewodniczący  Komisji  Spraw  Społecznych  pan  Józef  Wilczek  poinformował,  że  Komisja

zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

Uchwała  Nr  XL/276/2017  w  sprawie  zmiany  nazwy  ulicy  w  Zdzieszowicach  została  podjęta

w drodze głosowania, wynikiem:

 14 głosów za

0 głosów przeciw

0 głosów wstrzymujących

d)  Przewodniczący  Komisji  Spraw  Społecznych  pan  Józef  Wilczek  poinformował,  że  Komisja

zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

Uchwała  Nr  XL/277/2017  w  sprawie  zmiany  nazwy  ulicy  w  Zdzieszowicach  została  podjęta

w drodze głosowania, wynikiem:

 14 głosów za

0 głosów przeciw

0 głosów wstrzymujących

e)  Przewodniczący  Komisji  Spraw Społecznych  pan  Józef  Wilczek  poinformował,  że  Komisja

zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

Uchwała  Nr  XL/278/2017  w  sprawie  zmiany  nazwy  ulicy  w  Zdzieszowicach  została  podjęta

w drodze głosowania, wynikiem:

 14 głosów za

0 głosów przeciw

0 głosów wstrzymujących

f)  Przewodniczący  Komisji  Spraw  Społecznych  pan  Józef  Wilczek  poinformował,  że  Komisja

zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
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Uchwała  Nr  XL/279/2017  w  sprawie  zmiany  nazwy  ulicy  w  Rozwadzy  została  podjęta

w drodze głosowania, wynikiem:

 14 głosów za

0 głosów przeciw

0 głosów wstrzymujących

g)  Uchwała  Nr  XL/280/2017  zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  powołania  i  ustalenia  składów

osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach oraz uchwałę w sprawie powołania i

ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach została podjęta

w drodze głosowania, wynikiem:

14 głosów za

0 głosów przeciw

0 głosów wstrzymujących

h) Uchwała Nr XL/281/2017  zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla

Powiatu Krapkowickiego została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

14 głosów za

0 głosów przeciw

0 głosów wstrzymujących

Ad.6. 

Burmistrz  Zdzieszowic  pani  Sybila  Zimerman  złożyła  sprawozdanie  z  działalności  w  okresie

międzysesyjnym. Treść sprawozdania stanowi załącznik do protokołu.

Zastępca Burmistrza pan Artur Gasz poinformował o wizycie w mieście partnerskim Lipnik nad

Becvou, która odbyła się 23 lipca. W programie wizyty znalazło się m.in. zwiedzanie domu opieki

senioralnej, udział w koncercie muzyki barokowej w Kościele Św. Jakuba oraz program artystyczny

na rynku miasta. 

Ad.7. 

Przewodniczący  Rady  pan  Edward  Paciorek  poinformował  o  otrzymaniu  pisma  Rodzinnych

Ogrodów Działkowych „Kaczorownia” dotyczącego dzikiego wysypiska śmieci na Starym Osiedlu

w Zdzieszowicach. 
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Ad.8.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej pan Piotr Adamski poinformował, że Komisja odbyła jedno

posiedzenie, którego tematem była kontrola zadania „Modernizacja części ul. Bocznej w Żyrowej”

Komisja wybrała również Wiceprzewodniczącego Komisji w osobie radnego pana Jana Kuski.

Przewodniczący  Komisji  Oświaty,  Kultury  i  Sportu  pan  Karol  Kowalski  poinformował,

że w okresie międzysesyjnym Komisja nie odbyła żadnego posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych pan Józef Wilczek poinformował, że Komisja odbyła

jedno  posiedzenie,  którego  tematem  była  ocena  funkcjonowania  monitoringu  oraz  analiza

projektów uchwał na sesję.

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pani Maria Kampa poinformowała,

że  Komisja  odbyła  jedno  posiedzenie,  którego  tematem była  analiza  wydatków na  utrzymanie

czystości i porządku w poszczególnych miejscowościach Gminy. Komisja zaopiniowała również

projekty uchwał na sesję.

Ad 9.

Pisemną interpelację na ręce Przewodniczącego Rady złożyła radna pani Brygida Labisz.

Ad.10.

Do udzielonych odpowiedzi radni nie wnieśli uwag.

Ad.11.

Radny pan Jan Kuska poprosił aby rozważyć modernizację małego przejazdu kolejowego.

Burmistrz  Zdzieszowic  pani  Sybila  Zimerman  poinformowała,  że  modernizacja  przejazdów

kolejowych ma nastąpić w przyszłym roku.

Radna pani Brygida Labisz zapytała czy w ramach remontu ul. Góry Św. Anny można zrobić rondo

na skrzyżowaniu za przejazdem kolejowym.

Burmistrz Zdzieszowic poinformowała, że projekt przewiduje rondo w tym miejscu.
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Radny pan Zbigniew Józefiok poprosił  o  informację  na  temat  zaawansowania  prac w budowie

PSZOK-a.

Radna  Rady  Powiatu  Krapkowickiego  pani  Monika  Wąsik-Kudla  zabrała  głos,  dziękując  raz

jeszcze radnym za wsparcie realizacji zadania modernizacji ulicy Góry Świętej Anny, która była tak

długo oczekiwana przez mieszkańców.

Ad.12.

Przewodniczący  Rady  pan  Edward  Paciorek  zamknął  obrady  XL  Sesji  Rady  Miejskiej

w Zdzieszowicach.  

Protokołowała:
Aleksandra Bukowińska

PRZEWODNICZĄCY RADY

Edward Paciorek
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