Protokół Nr XXVII/2012
z Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
w dniu 27 września 2012 r.

Stan ewidencyjny - 15 radnych
Obecnych - 14 radnych
Nieobecny - Pan Edward Paciorek

Sesja odbyła się w sali narad Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach.
Czas trwania obrad od godz 1530 do godz.1600-

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wnioski o zmianę porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie podziału Gminy Zdzieszowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz
liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
b) w sprawie podziału Gminy Zdzieszowice na stałe obwody głosowania.
4. Wolne wnioski.
5. Zakończenie Sesji.
'\

Ad.l.
Przewodnicząca Rady pani Monika Wąsik-Kudla dokonała otwarcia XXVII Sesji Rady Miejskiej
w Zdzieszowicach i stwierdziła prawomocność obrad.

Ad.2.
Do porządku obrad nie wniesiono uwag.

Ad.3.
a) Uchwała Nr XXVII/214/2012 w sprawie podziału Gminy Zdzieszowice na okręgi wyborcze , ustalenia ich
granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu została podjęta w drodze głosowania,
wynikiem:
12 głosów za
1 głos przeciw
1 głos wstrzymujący

b) Uchwała Nr XXVII/215/2012 w sprawie podziału Gminy Zdzieszowice na stałe obwody głosowania
została podjęta w drodze glosowania, wynikiem:

13 głosów za
0 głosów przeciw
1 głos wstrzymujący

Ad.4.
Radna pani Halina Ciż stwierdziła, że jakiś czasem temu na Komisji radni otrzymali zapewnienie, że
pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zdzieszowicach nie zostaną zwolnieni.
Wszyscy pracownicy otrzymali wypowiedzenia, wiadomo jest, że pracownicy fizyczni mają przejść do
Spółki WiK natomiast nic nie wiadomo jakie są plany w stosunku do pracowników umysłowych.

Zastępca Burmistrza pani Sybila Zimerman poinformowała, że podczas likwidacji zakładu wszyscy muszą
otrzymać wypowiedzenia. Dodała, że Spółka nie ma zapotrzebowania na pracowników umysłowych.

Pani Halina Ciż zapytała kiedy dostaną jakieś propozycje.

Pani Sybila Zimerman poinformowała, że wtedy gdy Gmina podejmie decyzję w sprawie formy prawnej
funkcjonowania działu mieszkaniowego.

Pani Halina Ciż zapytała czy tych trzech pracowników umysłowych zostanie zatrudniona.

Pani Sybila Zimerman poinformowała, że wypowie się dopiero jak będzie znana struktura organizacyjna
jednostki.

O głos poprosiła mieszkanka Gminy Zdzieszowice pani Teresa Seiffert, która wyraziła niezadowolenie
z wysokości udzielonej na Sesji w dniu 20 września 2012r. bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Wniosła do rady o ponowne przeanalizowanie
jej trudnej sytuacji związanej z brakiem porozumienia między współużytkownikami tej działki.

Sołtys wsi Żyrowa pan Józef Wilczek zwrócił uwagę na rosnący problem chuligaństwa w Gminie
Zdzieszowice.

Radny pan Stanisław Wenio zgłosił problem zastoiska wody obok dużego przejazdu w Zdzieszowicach,
które uniemożliwia bezpieczne przejście w tym miejscu.

Ad.4.
Przewodnicząca Rady zamknęła obrady XXVII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach.

Protokołowała:
Aleksandra Bukowińska
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