Protokół Nr XLII/2013
z Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
w dniu 19 grudnia 2013 r.

Stan ewidencyjny - 15 radnych
Obecnych -.15 radnych

Sesja odbyła się w sali narad Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach.
Czas trwania obrad od godz 1530 do godz.1730

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wnioski o zmianę porządku obrad.
3. Przyjęcie Protokołu Nr XLI/2013 Sesji z dnia 21 listopada 2013r.
4. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie przyjęcia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2014r. dla gminy Zdzieszowice”,
b)

w

sprawie

nadania

statutu

Miejskiej

i

Gminnej

Biblioteki

Publicznej

w Zdzieszowicach,
c) w

sprawie ustalenia opłat za pobyt

dziecka w

Żłobku

Samorządowym

w Zdzieszowicach,
d) w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Zdzieszowice,
e) w sprawie dokonania zmian budżetu na 2013r.,
f) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
g) w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Zdzieszowicach na I półrocze
2014r„
h)

w

sprawie

uchwalenia

planów

pracy

stałych

komisji

Rady

Miejskiej

w Zdzieszowicach na I półrocze 2014r.,
i) w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu
partnerskiego pn. „Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej” w ramach Programu
Operacyjnego pomoc techniczna na lata 2007-2013,
j) w sprawie uchwały budżetowej na 2014r.,
k) w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
5. Sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym - Burmistrz Zdzieszowic.
6. Sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym - Przewodnicząca Rady.

7. Sprawozdanie komisji stałych z prac w okresie międzysesyjnym - przewodniczący
komisji stałych.
8. Interpelacj e radnych.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na poprzedniej Sesji.
10. Wolne wnioski, zapytania radnych i informacje.
11. Zakończenie Sesji.

A d.l.
Przewodnicząca Rady pani Monika Wąsik-Kudla dokonała otwarcia XLII Sesji Rady Miejskiej
w Zdzieszowicach i stwierdziła prawomocność obrad.

Na Sesję Rady Miejskiej przybyli uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Januszkowicach,
którzy złożyli w imieniu całej społeczności uczniowskiej życzenia Bożonarodzeniowe. Następnie
Przewodnicząca Rady udzieliła głosu przedstawicielom młodzieży z osiedla KościuszkiKorfantego, którzy podziękowali Zastępcy Burmistrza pani Sybili Zimerman za pomoc w realizacji
projektu parku do Street Workoutu.

Ad.2.
Zastępca Burmistrza pani Sybila Zimerman poprosiła o wprowadzenie do porządku obrad
następujących projektów uchwał:
- w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Spółki Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
z siedzibą w Zdzieszowicach,
- w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. J. Brzechwy w Rozwadzy.

Pani Sybila Zimerman złożyła wniosek o wycofanie z porządku obrad sprawozdania Burmistrza
Zdzieszowic z prac w okresie międzysesyjnym, gdyż obecnie Burmistrz przebywa na urlopie.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wprowadzenie do porządku obrad dwóch projektów
uchwał:
- w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Spółki Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
z siedzibą w Zdzieszowicach - jako punkt 1 porządku obrad,
- w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Rozwadzy - jako punkt ł.
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Wynik głosowania:
15 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

Następnie głosowano nad usunięciem z porządku obrad punktu dotyczącego sprawozdania
Burmistrza Zdzieszowic. Wynik głosowania:
15 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

Ad. 3.
Protokół Nr XLI/2013 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 21 listopada 2013r. został
przyjęty w drodze głosowania, wynikiem:
15 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

Ad.4.
a) Uchwała Nr XLII/320/2013

w

sprawie przyjęcia

„Gminnego

programu profilaktyki

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2014r. dla gminy
Zdzieszowice” została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

15 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

b) Uchwała Nr XLII/321/2013 w sprawie nadania statutu Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
w Zdzieszowicach została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

15 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących
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c) Uchwała Nr XLII/322/2013 w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w Żłobku
Samorządowym w Zdzieszowicach została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

15 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

d) Radny pan Werner Mulorz zapytał jak sprawa częstszego wywozu wpłynie na ustalone już
harmonogramy wywozu odpadów.

Pracownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pan Adrian Zimerman
poinformował, że jak uchwała wejdzie w życie i częstotliwość wywozu ulegnie zmianie to
harmonogramy zostaną odpowiednio zmienione.

Sołtys wsi Krępna pan Józef Kaletta zapytał, dlaczego mieszkańcy nie otrzymali harmonogramów
wywozu do domu, zgodnie z zapewnieniem ze strony firmy.

Pan Adrian Zimerman poinformował, że harmonogramy mają zostać dostarczone mieszkańcom
przez firmę Veolia, zgodnie z obowiązującą umową. Niemniej jednak harmonogramy wywozu
odpadów zostały również udostępnione na tablicach ogłoszeń oraz stronie internetowej Gminy.

Uchwała Nr XLII/323/2013 w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Zdzieszowice została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

15 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

e) Uchwała Nr XLII/324/2013 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2013r. została podjęta
w drodze głosowania, wynikiem:
12 głosów za
1 głos przeciw
2 głosy wstrzymujące

4

f) Uchwała Nr XLII/325/2013 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej została podjęta
w drodze głosowania, wynikiem:
11 głosów za
1 głos przeciw
1 głos wstrzymujący

g)

Uchwała Nr

XLII/326/2013

w

sprawie

uchwalenia

planu

pracy

Rady

Miejskiej

w Zdzieszowicach na I półrocze 2014r. została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

15 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

h) Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych pan Antoni Borecki wniósł, aby w planie pracy
Komisji Spraw Społecznych w miesiącu marcu uwzględnić również temat termomodernizacji
budynków użyteczności publicznej.

Uchwała Nr XLII/327/2013 w sprawie uchwalenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej
w Zdzieszowicach na I półrocze 2014r. wraz z wniesioną poprawką została podjęta w drodze
głosowania, wynikiem:
15 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

i) Uchwała Nr LII/328/2013 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji
projektu partnerskiego pn. „Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej” w ramach Programu
Operacyjnego pomoc techniczna na lata 2007-2013 została podjęta w drodze głosowania,
wynikiem:
15 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

j)

Przewodnicząca Rady pani Monika Wąsik-Kudla odczytała opinie Regionalnej

Izby

Obrachunkowej w Opolu z dnia 9 grudnia 2013r. o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej
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prognozie finansowej, o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Zdzieszowice na
2014r., o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy
Zdzieszowice na 2014r.

Radny pan Edward Paciorek złożył wniosek o dokonanie zmiany w projekcie budżetu. Radny
zaproponował, aby zdjąć 55.000 zł przeznaczone na remont budynku przy ul. Głównej w Jasionej
(rozdz. 70004 § 4270 pkt e) i przeznaczyć te środki na ocieplenie budynku Przedszkola przy
ul. 1 Maja na Starym Osiedlu. W chwili obecnej budynek został już częściowo ocieplony przez
wspólnotę.

Zastępca Burmistrza pani Sybila Zimerman poinformowała, że nie ma akceptacji Burmistrza na
dokonanie jakichkolwiek zmian w przedłożonym projekcie budżetu, dlatego też radni mogą jedynie
przyjąć lub odrzucić przedstawiony przez Burmistrza projekt budżetu. Dodała również,
że ocieplenie budynku jest możliwe do zrealizowania w 2014r. ze środków pochodzących
z funduszu ochrony środowiska.

Radny pan Edward Paciorek zwrócił się do radcy prawnego o wyjaśnienie czy radni mają
możliwość prawną zgłoszenia zmian do budżetu na Sesji budżetowej.

Przewodnicząca Rady ogłosiła 10 minut przerwy.

Radca prawny pani Elżbieta Mikitów-Pakura poinformowała, że zgodnie z uchwaloną przez Radę
Miejską w Zdzieszowicach procedurą uchwalania budżetu nie przewiduje się dokonywania zmian
w projekcie budżetu na Sesji budżetowej. Radni mają prawo zgłaszania swoich uwag do budżetu na
komisjach Rady. Pani Mikitów-Pakura dodała, że z uwagi na aktualne orzecznictwo, zgodnie
z którym takie zapisy w procedurach uchwalanych przez rady mogą pozbawiać radnych realnego
wpływu na kształtowanie budżetu gminy, proponuje aby poddać pod głosowanie wniosek radnego
złożony na Sesji.

Radna pani Barbara Osadzin poinformowała, że na Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
został złożony wniosek o zdjęcie zadania dotyczącego remontu budynku w Jasionej.

Zastępca Burmistrza pani Sybila Zimerman poinformowała, że są zalecenia do przeprowadzenia
natychmiastowego remontu tego budynku.
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Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pan Wiesław Paliwoda
poinformował, że dach tego budynku jest w bardzo złym stanie i wymaga remontu. W chwili
obecnej pomimo planów sprzedaży budynku, to gmina jest zarządcą tego obiektu i to ona
odpowiada za jego stan techniczny. Zrealizowany remont podniesie wartość budynku, co zostanie
uwzględnione przy jego sprzedaży.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek radnego pana Edwarda Paciorka, który
wynikiem głosowania:

2 głosy za
9 głosów przeciw
4 głosy wstrzymujące
został odrzucony.

Radna pani Halina Ciż poprosiła o przegłosowanie wniosku złożonego wspólnie z radną panią
Barbarą Osadzin na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu w dniu 29 listopada
2013r., aby zdjąć z projektu budżetu remont budynku w Jasionej oraz budynku przy ul. Wolności
w Zdzieszowicach a także przesunąć o rok budowę boiska w Krępnej i uzyskane w ten sposób
środki finansowe przeznaczyć na remont ulicy Korfantego.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie złożony wniosek, który wynikiem:

3 głosy za
10 głosów przeciw
2 głosy wstrzymujące
został odrzucony.

Uchwała Nr XLII/329/2013 w sprawie uchwały budżetowej na 2014r. została podjęta w drodze
głosowania, wynikiem:
13 głosów za
2 głosy przeciw
0 głosów wstrzymujących

Radny pan Edward Paciorek odnosząc się do otrzymanego przez radnych wykazu zadań
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priorytetowych do zrealizowania w 2014r. w przypadku pojawienia się dodatkowych środków
finansowych stwierdził, że w pierwszej kolejności należałoby remontować to, co gmina już posiada
zamiast rozpoczynać zupełnie nowe zadania.

Za zgodą Przewodniczącej Rady radni pan Edward Paciorek i pan Jerzy Klama opuścili obrady.

W dalszej części obrad uczestniczyło 13 radnych.

k) Uchwała Nr XLII/330/2013 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej została
podjęta w drodze głosowania, wynikiem:
11 głosów za
0 głosów przeciw
2 głosy wstrzymujące

l) Uchwała Nr XLII/331/2013 w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia spółki Wodociągi
i Kanalizacja sp. z o.o. z siedzibą w Zdzieszowicach została podjęta w drodze głosowania,
wynikiem:
13 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

ł) Sołtys wsi Krępna pan Józef Kaletta stwierdził, że dotarły do niego informacje od rodziców
uczniów dotychczas uczęszczających do szkoły w Rozwadzy, że mają zakaz zapisywania dzieci do
szkoły w Krępnej.

Zastępca Burmistrza pani Sybila Zimerman poinformowała, że Burmistrz Zdzieszowic nigdy nie
wydawał takiego stanowiska.

Uchwała Nr

XLII/332/2013 w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej

im. J. Brzechwy w Rozwadzy została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

12 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących
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Ad.6.
Przewodnicząca Rady pani Monika Wąsik-Kudla złożyła sprawozdanie z prac w okresie
międzysesyjnym, informując m.in. o spotkaniu z pracownikami Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, walnym zgromadzeniu Stowarzyszenia
Kraina Św. Anny a także udziale w Konferencji zorganizowanej przez Regionalne Centrum
Rozwoju Edukacji w Opolu dotyczącej nauczania i doradztwa metodycznego w szkołach.

Pani Monika Wąsik-Kudla odczytała pismo Przedsiębiorstwa Veolia informujące o przesunięciu
terminu uruchomienia PSZOK-u w Gminie Zdzieszowice.

Ad. 7.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej pan Werner Mulorz poinformował, że Komisja w okresie
międzysesyjnym odbyła jedno posiedzenie, na którym opracowała plan pracy na I półrocze 2014r.

Przewodnicząca Komisji Samorządowo-Środowiskowej pani Brygida Labisz poinformowała,
że tematem posiedzeń Komisji odbytych w okresie międzysesyjnym był stan realizacji funduszy
sołeckich w Gminie Zdzieszowice oraz plan pracy na I półrocze 2014r.

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych pan Antoni Borecki poinformował, że Komisja
odbyła jedno posiedzenie, którego tematem było funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu na
Starym Osiedlu.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pan Mirosław Potas poinformował,
że Komisja odbyła dwa posiedzenia, których tematem był projekt budżetu na 2014r. i plan pracy
Komisji na I półrocze 2014r.

Ad. 8.
Pisemne interpelacje złożyli następujący radni:
- pan Antoni Borecki
- pan Zbigniew Józefiok
- pani Brygida Labisz
- pani Monika Wąsik-Kudla
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Ad. 9.
Do udzielonych odpowiedzi na interpelacje i wnioski radni nie wnieśli uwag.

Ad. 10.
Prezes Zarządu Spółki Wodociągi i Kanalizacja pani Izabela Bielka poinformowała, że Spółka
ogłasza przetarg na budowę kanalizacji - tranzyt z miejscowości Januszkowice do miejscowości
Zdzieszowice. Zadanie realizowane będzie ze środków gminy, następnie Spółka złoży wniosek do
Wojewódzkiego

Funduszu

Ochrony

Środowiska

o

dofinansowanie

budowy

kanalizacji

w miejscowości Januszkowice.

Przewodniczący Zarządu Osiedla Piastów II pan Jan Kuska zgłosił uszkodzony krawężnik przy
chodniku obok Żłobka. Krawężnik uszkodzony został najprawdopodobniej przez ciężki sprzęt
podczas remontu żłobka.

Zastępca Burmistrza Zdzieszowic pani Sybila Zimerman oraz Przewodnicząca Rady pani Monika
Wąsik-Kudla złożyły wszystkim zgromadzonym na Sesji życzenia Bożonarodzeniowe dziękując za
współpracę w mijającym roku.

Ad. 11.
Przewodnicząca Rady pani Monika Wąsik-Kudla zamknęła obrady XLII Sesji Rady Miejskiej
w Zdzieszowicach.
Protokołowała:
Aleksandra Bukowińska

PRZEWODNICZĄCA RADY
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