Protokół Nr XXXII/2013
z Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
w dniu 26 lutego 2013 r.
Stan ewidencyjny - 15 radnych
Obecnych - 1 4 radnych
Nieobecna:
pani Halina Ciż

Sesja odbyła się w sali narad Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach.
Czas trwania obrad od godz 1530 do godz.1920Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wnioski o zmianę porządku obrad.
3. Przyjęcie Protokołu Nr XXXI/2013 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 22
stycznia 2013r.
4. Członkostwo Gminy Zdzieszowice w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pradziad
- dyskusja.
5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach
awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Zdzieszowice.
6. Informacja o organizacji i wykonywaniu zadań przejętych przez Spółkę WiK i Urząd
Miejski po likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zdzieszowicach.
7. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie dokonania zmian budżetu na 2013r.,
b) w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zdzieszowice,
c) w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej przez Komisję Rewizyjną Rady
Miejskiej w Zdzieszowicach,
d) w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Sportu
i Rekreacji w Zdzieszowicach,
e) w sprawie przystąpienia Gminy Zdzieszowice do Związku Gmin Śląska Opolskiego
w Opolu i przyjęcia jego Statutu,
f) w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr X V /123/2011 Rady miejskiej
w Zdzieszowicach z dnia 29 listopada 201 lr. w sprawie przyjęcia regulaminów
korzystania z obiektów i urządzeń sportowych Publicznego Gimnazjum im. Ks. Kard.
S. Wyszyńskiego w Zdzieszowicach,
g) w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Zdzieszowice,
h) w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się

0 uzyskanie

zezwolenia w

zakresie

opróżniania zbiorników bezodpływowych

1 transportu nieczystości ciekłych,
i) w

sprawie wyrażenia opinii dotyczącej

wniesienia do

Spółki „Wodociągi

i Kanalizacja” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wkładu niepieniężnego
(aportu) o wartości przekraczającej 100.000,00 zł.
8. Sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym - Burmistrz Zdzieszowic.
9. Sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym - Przewodnicząca Rady.
10. Sprawozdanie komisji stałych z prac w okresie międzysesyjnym - przewodniczący
komisji stałych.
11. Interpelacje radnych.
12. Odpowiedzi na interpelacje złożone na poprzedniej Sesji.
13. Wolne wnioski.
14. Zakończenie Sesji.

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

Ad.2.
Do przedstawionego porządku obrad nie wniesiono uwag ani wniosków.

Ad. 3.
Protokół Nr XXXI/2013 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 22 stycznia 2013r. został
przyjęty w drodze głosowania, wynikiem:
14 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

Ad.4.
Prezes Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad pan Radosław Roszkowski omówił
dotychczasowe efekty aktywności Gminy Zdzieszowice w Stowarzyszeniu i tak suma zysków
ze zrealizowanych projektów to kwota 154.688 zł natomiast suma wpłaconych dotychczas składek
to 70.018 zł.
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Pani Monika Wąsik-Kudla stwierdziła, że Gminie brakuje przedstawiciela, który byłby stałym
łącznikiem pomiędzy Gminą a Stowarzyszeniem.

Pan Edward Paciorek stwierdził, że z przedstawionej przez Prezesa Stowarzyszenia informacji
wynika, że Gmina jak narazie tylko zyskała na byciu członkiem Stowarzyszenia. W związku
z czym potrzeba jest większej aktywności ze strony władz Gminy aby czerpać korzyści, zwłaszcza,
że realizowane projekty refinansowane są w wysokości 95% wydatków. W związku z powyższym
trzeba zabezpieczyć odpowiednie środki w budżecie i proponuje je ściągnąć ze środków
przeznaczonych na diety radnych.

Pan Radosław Roszkowski poinformował, że najbliższy nabór odbędzie się jesienią, realizacja
projektu odbyłaby się w przyszłym roku więc na chwilę obecną nie ma potrzeby zabezpieczania
środków z budżetu. Pan Roszkowski dodał, że

wszystkie realizowane projekty wymagają

wydatkowania pełnej kwoty, która następnie jest refinansowana w wysokości 95%.

Prezes Zarządu Związku Gmin Śląska Opolskiego pan Czesław Tomalik omówił dotychczasową
działalność Związku i korzyści jakie niesie za sobą wstąpienie do Związku.

Ad.5.
Dyrektor Biura Administracyjno-Ekonomicznego

Oświaty pani Joanna Paciorek omówiła

sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu
zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Zdzieszowice.

Do przedstawionego sprawozdania radni nie wnieśli uwag.

Ad.6.
Organizację i wykonywanie zadań przejętych przez Urząd Miejski po likwidacji Zakładu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zdzieszowicach omówili: Kierownik Referatu
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pan Wiesław Paliwoda, Kierownik Referatu
Gospodarki Mieniem i Rolnictwa pan Michał Kilisz oraz Skarbnik Gminy pani Zdzisława
Krukowska.

Do przedstawionej informacji radni nie wnieśli uwag.
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Ad. 7.
a) Skarbnik Gminy pani Zdzisława Krukowska omówiła projekt uchwały, zgodnie z korektą z dnia
26 lutego 2013r.

Radna pani Barbara Osadzin zapytała czego dotyczy opłata za ścieki z fontanny w Parku Miejskim
na kwotę 5.000 zł.

Kierownik Referatu Inwestycji i Środków Pomocowych pan Artur Gasz poinformował, iż zgodnie
z przepisami woda ta jest ściekiem i musi zostać wprowadzona do kanalizacji sanitarnej.

Uchwała Nr XXXII/247/2013 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2013r. została podjęta
w drodze głosowania wynikiem:
13 głosów za
0 głosów przeciw
1 głos wstrzymujący

b) Sekretarz Gminy pani Brygida Bukowińska omówiła zmiany wprowadzone w projekcie Statutu
Gminy Zdzieszowice w wyniku prac na posiedzeniach Komisji.

Radny pan Piotr Adamski poinformował, że podtrzymuje swój wniosek dotyczący wprowadzenia
w § 68 zapisu:
„Do udziału w posiedzeniu Komisja może zaprosić radnego nie będącego członkiem Komisji jako eksperta lub osobę posiadającą szczególną wiedzę w tematyce posiedzenia.” Radny stwierdził,
że może zrezygnować z zapisu, że „radny nie korzysta z uprawnień członka tej komisji”.
Radny dodał, że powyższy zapis zapobiegnie nadużywania sytuacji, w których radni spoza Komisji
będą zapraszani na jej posiedzenia.

Sekretarz Gminy pani Brygida Bukowińska zaproponowała następujące brzmienie powyższego
zapisu: N a posiedzenia Komisji mogą być zapraszani radni posiadający wiedzę w zakresie
związanym z przedmiotem obrad.
Pan Piotr Adamski zgodził się na zaproponowane brzmienie powyższego przepisu.
Wniosek radnego został poddany głosowaniu:
13 głosów za
0 głosów przeciw
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1 głos wstrzymujący
Wniosek został przyjęty.

Radny pan Edward Paciorek nie zgodził się z propozycją, aby inicjatywa uchwałodawcza
przysługiwała grupie 3 radnych. Jego zdaniem każdy radny powinien mieć prawo zgłoszenia
projektu uchwały a powyższa propozycja jest niepotrzebnym ograniczeniem uprawnień radnego.
Radny ponowił swój wniosek złożony na posiedzeniu Komisji, aby każdy radny posiadał prawo
inicjatywy uchwałodawczej.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że w czasie trwania dwóch ostatnich kadencji żaden radny
nie skorzystał z prawa inicjatywy uchwałodawczej. Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie
wniosek radnego pana Edwarda Paciorka. Wynik głosowania:
9 głosów za
1 głos przeciw
4 głosy wstrzymujące

Uchwała Nr XXXII/248/2013 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zdzieszowice została podjęta
w drodze głosowania, wynikiem:
14 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

c) Radny pan Jerzy Kłama poprosił o informację dotyczącą dalszej procedury załatwienia sprawy
funduszu sołeckiego w Żyrowej, zapytał czy istnieje możliwość zapłaty za zakupiony w ramach
funduszu materiał budowlany.

Przewodnicząca Rady odczytała odpowiedź Burmistrza Zdzieszowic na wnioski Józefa Wilczka
złożone na Sesji w dniu 18 grudnia 2012r. odnośnie wykorzystania funduszu sołeckiego
w miejscowości Żyrowa.

Zastępca Burmistrza pani Sybila Zimerman zaproponowała następujące brzmienie § 1 projektu
uchwały: „Zleca się Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach przeprowadzenie
kontroli problemowej w zakresie ustalenia przyczyny niewykorzystania środków finansowych
pochodzących z funduszu sołeckiego w sołectwie Żyrowa i prawidłowości realizacji uchwały
5

budżetowej w tym zakresie przez Urząd Miejski w Zdzieszowicach.”
Sołtys wsi Żyrowa pan Józef Wilczek stwierdził, że od samego początku nie było dobrej woli
załatwienia sprawy ze strony pani Skarbnik. Burmistrz mógł na pewnym etapie zadanie odrzucić ale
tego nie zrobił. Sołtys stwierdził ponadto, że postawiono mu ultimatum i musiał się zgodzić na
ulokowanie kostki na swojej posesji.

Sołtys wsi Krępna pan Józef Kaletta stwierdził, że gdy wnioskował o ubezpieczenie sołtysa od
odpowiedzialności to radca prawny wyjaśniał, że nie ma takiej możliwości a teraz jak się coś dzieje
to winę ponosi sołtys. Sołtys stwierdził, że postępowanie jest niegospodarne bo kostka leży
i pewnie za jakiś czas trzeba będzie zapłacić odsetki. Pan Józef Kaletta poinformował również,
że jeśli pan Józef Wilczek w jakimś stopniu ucierpi na tej całej sprawie to on zrezygnuje z funkcji
sołtysa.

Zastępca Burmistrza pani Sybila Zimerman poinformowała, że rolą sołtysa nie jest podpisywanie
protokołu odbioru i wprowadzanie zmian w umowie.

Pan Józef Wilczek stwierdził, że podpisał jedynie protokół dostawy a nie odbioru, ponadto
poinformował, że jedyną umowę jaką podpisał jest umowa o odpowiedzialności materialnej, która
obowiązuje do dnia dzisiejszego.

Radca prawny pan Tomasz Surma zaproponował, aby pozostawić zapis § 1 w pierwotnej wersji,
gdyż jest on bardziej obiektywny.

Uchwała Ni XXXII/249/2013 w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej przez Komisję
Rewizyjną Rady Miejskiej w Zdzieszowicach została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:
13 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

Radny pan Bogdan Ołeksin opuścił obrady.

d) Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach pan
Edward Szymainda poprosił o wniesienie poprawki do projektu uchwały tj. wykreślenie w § 13
ust. 3 zdania „na zasadach określonych w odrębnym zarządzeniu”.
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Uchwała Nr XXXII/250/2013 w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury,
Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach wraz z naniesioną poprawką została podjęta w drodze
głosowania, wynikiem:
13 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

e) Uchwała Nr XXXII/251/2013 w sprawie przystąpienia Gminy Zdzieszowice do związku Gmin
Śląska Opolskiego w Opolu i przyjęcia jego Statutu została podjęta w drodze głosowania,
wynikiem:
13 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

f) Uchwała Nr XXXII/252/2013 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XV/123/2011
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 listopada 20lir. w sprawie przyjęcia regulaminów
korzystania z obiektów i urządzeń sportowych Publicznego Gimnazjum im. Ks. Kard.
S. Wyszyńskiego w Zdzieszowicach została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:
13 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

g) Uchwała Nr XXXII/253/2013 w sprawie regulaminu utrzymaniu czystości i porządku na terenie
gminy Zdzieszowice została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:
13 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

h) Uchwała Nr XXXII/254/2013 w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

13 głosów za
0 głosów przeciw
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Ogłosów wstrzymujących

i) Uchwała Nr XXXII/255/2013 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniesienia do spółki
„Wodociągi i Kanalizacja” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wkładu niepieniężnego
(aportu) o wartości przekraczającej 100.000,00 zł została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:
12 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

Radny pan Antoni Borecki opuścił obrady.

Ad.7.
Burmistrz Zdzieszowic w swoim sprawozdaniu z działalności w okresie międzysesyjnym
poinformował, że Dom Dziennego Pobytu „Stokrotka” na Starym Osiedlu obchodził niedawno rok
swojej działalności na rzecz mieszkańców. W zorganizowanych w związku z tym wydarzeniem
uroczystościach wzięli licznie udział pracownicy i podopieczni Domu Dziennego Pobytu.
Burmistrz poinformował o dalszych spotkaniach i trwających rozmowach w sprawie powstania na
terenie Gminy Domu Spokojnej Starości. Burmistrz w okresie międzysesyjnym uczestniczył
również w spotkaniach sprawozdawczych jednostek ochotniczych straży pożarnych.

Ad. 8.
Przewodnicząca Rady pani Monika Wasik-Kudla poinformowała o otrzymaniu uchwał Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu oraz nt. opinii
o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej. Obie opinie są
pozytywne.
Pani Monika Wąsik-Kudla poinformowała o piśmie Spółdzielni Mieszkaniowej „Koksownik”,
która zwróciła się z prośbą o uczestnictwo w spotkaniu zorganizowanym w sprawie nowych zasad
gospodarowania odpadami.

Zastępca Burmistrza pani Sybila Zimerman poinformowała, że spotkanie odbędzie się w dniu 7
marca 2013r. o godz. 17:00.

Przewodnicząca Rady odczytała pismo Burmistrza Zdzieszowic dotyczące podmiotów, w których
jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna na terenie Gminy
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Zdzieszowice.

Ad.9.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej pan Werner Mulorz poinformował, że Komisja odbyła 2
posiedzenia, których tematem były wyniki kontroli zewnętrznych w Urzędzie Miejskim
przeprowadzone w 2012r. oraz kontrola zadania „Budowa kolektora zrzutu wody z krytej pływalni
do potoku Anka w Zdzieszowicach”.
Przewodnicząca Komisji Samorządowo-Środowiskowej pani Brygida Labisz poinformowała,
że Komisja odbyła 2 posiedzenia, na których dokonała przeglądu świetlic samorządowych
w mieście i sołectwach.
Pani Brygida Labisz w imieniu Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych poinformowała,
że Komisja odbyła 2 posiedzenia, których tematem była działalność klubów sportowych i podział
środków przewidzianych w budżecie na ten obszar oraz działalność statutowa jednostek
ochotniczych straży pożarnych.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pan Mirosław Potas poinformował,
że Komisja w okresie międzysesyjnym odbyła 2 posiedzenia, których tematem był stan mienia
komunalnego, perspektywy zmian, informacja o utrzymaniu budynków będących we władaniu
gminy oraz analiza gospodarki gruntami i nieruchomościami.

Ad. 10.
Pisemne interpelacje złożyli następujący radni:
pani Brygida Labisz
pani Rita Gradalska
pan Stanisław Wenio
pani Monika Wąsik-Kudla
A d .ll.
Do odpowiedzi udzielonych na interpelacje złożone na poprzedniej Sesji radni nie wnieśli uwag.

Ad. 12.
Pan Edward Paciorek poinformował o braku pokryw studni kanalizacyjnych w Parku Miejskim
oraz zapadnięciu się jezdni na ul. Pionierów w Zdzieszowicach.

Sołtys wsi Krępna pan Józef Kaletta stwierdził, że na składane wnioski na sesji w grudniu nie
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otrzymał odpowiedzi, powtórzył je na sesji w styczniu i nie znalazły się one nawet w protokole
z Sesji. Stwierdził więc, że ponawia swoje wnioski i prosi o przedstawienie zakresu rzeczowego
i kwotowego zadania remontu świetlicy w Krępnej oraz wykonania II etapu boiska w Krępnej.
Sołtys poinformował, że mieszkańcy Krępnej nie wiedzą o tym, że muszą zerwać umowy na
wywóz odpadów z dotychczasowym usługodawcą. Pan Kaletta zapytał o obiekt remizy w Krępnej
oraz stwierdził, że w roku 2013 wieś nie otrzyma żadnych środków na rozwój kultury. Sołtys
stwierdził również, że nie został zaproszony na spotkanie, które odbyło się w szkole w Krępnej oraz
na posiedzenie Komisji.

Zastępca Burmistrza pani Sybila Zimerman poinformowała, że na wszystkie ustne wnioski złożone
na poprzednich sesjach sołtys otrzymał ustną odpowiedź od razu, co odzwierciedlają protokoły
Sesji.

Przewodnicząca Komisji Samorządowo-Środowiskowej pani Brygida Labisz poinformowała, że nie
widziała potrzeby zapraszania sołtysa na posiedzenie komisji dotyczące funkcjonowania świetlic,
gdyż za ich stan i działalność odpowiada Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji,
którego pracownicy udzielali Komisji szczegółowych informacji i wyjaśnień.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że informacja o posiedzeniach Komisji każdorazowo
wywieszana jest na tablicy ogłoszeń oraz znajduje się na stronie internetowej. W posiedzeniach
mogą uczestniczyć wszyscy zainteresowani, nie czekając na zaproszenie.

Pani Sybila Zimerman poinformowała, że spotkanie zorganizowane w Szkole Podstawowej
w Krępnej było spotkaniem dla rodziców uczniów szkoły i nie było potrzeby uczestniczenia sołtysa
w tym zebraniu.

Ad. 13.
Przewodnicząca Rady pani Monika Wąsik-Kudla zamknęła obrady XXXII Sesji Rady Miejskiej
w Zdzieszowicach.
Protokołowała:
Aleksandra Bukowińska

m

PRZEWODNICZĄCA RADY
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