
Protokół Nr XXXIII/2013 
z Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 

w dniu 26 marca 2013 r.

Stan ewidencyjny - 15 radnych 

Obecnych -  13 radnych 

Nieobecni: 

pani Halina Ciż 

pan Bogdan Oleksin

Sesja odbyła się w sali narad Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach.

Czas trwania obrad od godz 1530 do godz. 1830

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wnioski o zmianę porządku obrad.

3. Przyjęcie Protokołu Nr XXXII/2013 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 26 

lutego 2013r.

4. Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia realizowane przez powiat krapkowicki.

5. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie dokonania zmian budżetu na 2013r.,

b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

c) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zdzieszowice na rok 2013,

d) w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków 

stanowiących fundusz sołeckich.

6. Sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym -  Burmistrz Zdzieszowic.

7. Sprawozdanie z prac w okresie międzysesyj nym -  Przewodnicząca Rady.

8. Sprawozdanie komisji stałych z prac w okresie międzysesyjnym -  przewodniczący 

komisji stałych.

9. Interpelacje radnych.

10. Odpowiedzi na interpelacje złożone na poprzedniej Sesji.

11. Wolne wnioski.

12. Zakończenie Sesji.

Ad.l.

Przewodnicząca Rady pani Monika Wąsik-Kudla dokonała otwarcia XXXIII Sesji Rady Miejskiej 

w Zdzieszowicach i stwierdziła prawomocność obrad.



Ad.2.

Zastępca Burmistrza pani Sybila Zimerman poprosiła o wniesienie do porządku obrad projektu 

uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zdzieszowice. 

Rada Miejska w drodze głosowania, wynikiem:

12 głosów za 

1 głos przeciw 

0 głosów wstrzymujących

dokonała zmiany porządku obrad.

Ad. 3.

Protokół Nr XXXI/2013 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 22 stycznia 2013r. został 

przyjęty w drodze głosowania, wynikiem:

12 głosów za

0 głosów przeciw

1 głos wstrzymujący

Ad.4.

Prezes Krapkowickiego Centrum Zdrowia pan Marcin Misiewicz omówił działalność 

Krapkowickiego Centrum Zdrowia i zakres udzielanych tam świadczeń zdrowotnych.

Radny pan Antoni Borecki zapytał czy sprzedano już budynki po starym szpitalu, komu i za ile. 

Radny zapytał dlaczego kierownicy placówek opieki zdrowotnej w dniu 01.01.2013r. zostali bez 

recept oraz dlaczego w roku 2012 wielkość kontraktu była nie wystarczająca, w październiku 

realizowane były już tylko awaryjne zabiegi.

Pan Marcin Misiewicz poinformował, że odbył się już przetarg na sprzedaż budynków lecz nie zna 

szczegółów. W całej Polsce jest tak, że potrzeby są większe niż przewidują to kontrakty z NFZ, 

natomiast świadczenia były wykonywane cały rok. Kolejki się wydłużyły ale żaden pacjent nie 

został bez opieki. Jeśli chodzi o recepty to nie zabrakło recept, zmienił się wzór recepty, natomiast 

żaden pacjent nie odczuł negatywnie wprowadzonych zmian, leki były przepisywane.

Pani Monika Wąsik-Kudla zapytała czy zostaną wprowadzone jakieś zmiany w zakresie opieki 

nocnej nad dziećmi.
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Prezes KCZ poinformował, że szpital zabezpiecza nocną opiekę w Krapkowicach oraz 

w Zdzieszowicach.

Sołtys wsi Krępna pan Józef Kaletta zapytał czy jest możliwość aby sygnał przejeżdżających przez 

Krępną karetek nie był tak uciążliwy dla mieszkańców. Pan Kaletta zwrócił również uwagę na 

problem pacjentów z otrzymywaniem skierowań na dodatkowe badania, lekarze niechętnie je 

wypisują.

Prezes KCZ poinformował, że nie ma możliwości wyłączania sygnału dźwiękowego w karetce 

przejeżdżającej przez poszczególne miejscowości. Lekarze mają określony katalog obowiązkowych 

badań, poza który nie muszą wykraczać.

Radny pan Antoni Borecki zapytał czy w związku z zamiarem likwidacji NFZ kontrakt został 

podpisany na cały rok i jak to będzie wyglądało po likwidacji.

Prezes KCZ poinformował, że kontrakt podpisany jest na cały rok. Dodał, że zapowiadana 

likwidacj a jest narazie na etapie konsultacji społecznych.

Przewodniczący Zarządu Osiedla Piastów II pan Jan Kuska zapytał czy planuje się wykonanie 

monitoringu w szpitalu z uwagi na kradzieże, do których dochodziło na oddziałach.

Pan Marcin Misiewicz poinformował, że w szpitalu nie ma monitoringu, gdyż w chwili obecnej 

brak jest środków finansowych. Priorytetem dla szpitala jest zakup nowych sprzętów.

Burmistrz Zdzieszowic pan Dieter Przewdzing i Przewodnicząca Rady pani Monika Wąsik-Kudla 

podziękowali panu Marcinowi Misiewiczowi za dotychczasową pracę oraz przybycie na Sesję 

Rady.

Ad.5.

a) Skarbnik Gminy pani Zdzisława Krukowska omówiła projekt uchwały w sprawie dokonania 

zmian budżetu, zgodnie z korektą z dnia 25 marca 2013r.

Radny pan Zbigniew Józefiok zapytał czy przewiduje się remont słupów granicznych w ramach 

kwoty 55.000 zł na promocję Gminy.
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Burmistrz Zdzieszowic pan Dieter Przewdzing poinformował, że pieniądze na promocję zostaną 

przeznaczone na wydanie publikacji promujących Gminę.

Pan Zbigniew Józefiok stwierdził, że przeznaczenie 700.000 zł na HKS również jest promocją i nikt 

nie kwestionuje tych wydatków. Niemniej jednak wjeżdżający do miasta oceniają naszą Gminę na 

podstawie wyglądu słupów znajdujących się przy wjeździe.

Radny pan Edward Paciorek stwierdził, że z informacji przedstawionej na Komisji Spraw 

Społecznych przez Dyrektora MGOKSiR wynika, iż w tym roku nie planuje się organizacji „Dni 

Zdzieszowic”. Radny stwierdził, że Gmina powinna przeznaczyć chociaż niewielkie pieniądze, 

zaangażować szkoły i przedszkola i podjąć się organizacji chociażby festynu dla mieszkańców.

Burmistrz pan Dieter Przewdzing poinformował, że jest za wcześnie, aby rozmawiać o „Dniach 

Zdzieszowic”. W chwili obecnej trzeba zabezpieczyć środki na fotoradar bo bezpieczeństwo 

mieszkańców jest priorytetową sprawą.

Radny pan Edward Paciorek zapytał czy to znaczy, że jest to działanie ukierunkowane na konkretną 

firmę.

Burmistrz poinformował, że firma będzie jedynie dokonywać obróbki zdjęciowej, resztę prac 

wykona Straż Miejska.

Uchwała Nr XXXIII/256/2013 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2013r. została podjęta w 

drodze głosowania wynikiem;

10 głosów za 

0 głosów przeciw 

3 głosy wstrzymujące

b) Uchwała Nr XXXIII/257/2013 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej została 

podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

13 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

4



c) Radna pani Barbara Osadzin zapytała, ile środków wykorzystano w roku 2012 na zadania 

wynikające z realizacji programu.

Skarbnik Gminy pani Zdzisława Krukowska poinformowała, że na interwencyjne wyłapywanie 

zwierząt wykorzystano 11.400 zł w stosunku do planu -  16.000 zł, na usuwanie padłych zwierząt -  

1350, plan - 2500 zł, sterylizacja i leczenie kosztowało Gminę 40 zł, plan -  4500 zł. Wykonanie po 

stronie wydatków jest w zupełności zależne od potrzeb, które ciężko przewidzieć.

Pani Barbara Osadzin poinformowała, że odławianie bezdomnych zwierząt realizowane było przez 

podmiot spoza Gminy, co utrudnia realizacje w/w zadań.

Kierownik Referatu Gospodarki Mieniem i Rolnictwa pan Michał Kilisz poinformował, że 

podmioty z terenu Gminy Zdzieszowice nie są zainteresowane współpracą z Gminą.

Uchwała Nr XXXIII/258/2013 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zdzieszowice na rok 2013 została 

podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

12 głosów za

0 głosów przeciw

1 głos wstrzymujący

d) Uchwała Nr XXXIII/259/2013 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy 

środków stanowiących fundusz solecki została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

13 głosów za

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

e) Radny pan Antoni Borecki zapytał kto poniesie koszt wyposażenia nieruchomości w pojemniki 

na odpady.

Zastępca Burmistrza pani Sybila Zimerman poinformowała, że firma, która wygra przetarg 

wyposaży nieruchomości w pojemniki.

Uchwała Nr XXXIII/260/2013 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
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Gminy Zdzieszowice została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

13 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

Ad. 6.

Burmistrz Zdzieszowic pan Dieter Przewdzing w swoim sprawozdaniu z działalności w okresie 

międzysesyjnym poinformował, że został członkiem Komisji Bezpieczeństwa w powiecie 

krapkowickim. Burmistrz Zdzieszowic był również gościem Gali Biznesu zorganizowanej przez 

Izbę Gospodarczą Śląsk. Burmistrz poinformował również o planach budowy oczyszczalni ścieków 

przez przedsiębiorstwo z Zielonej Góry.

Ad.7.

Przewodnicząca Rady pani Monika Wąsik-Kudla poinformowała o zebraniach Rady Programowej 

Stowarzyszenia Kraina Św. Anny. Przewodnicząca Rady poinformowała również o odznaczeniach 

jakie otrzymali pan Jerzy Szołtysek i pan Józef Wilczek za działania na rzecz społeczności lokalnej.

Ad. 8.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej pan Werner Mulorz poinformował, że Komisja odbyła 2 

posiedzenia, na których przeprowadzana była kontrola realizacji zadania budowy kolektora zrzutu 

wody z krytej pływalni do potoku Anka w Zdzieszowicach. Przewodniczący Komisji odczytał 

protokół sporządzony z kontroli.

Przewodnicząca Komisji Samorządowo-Środowiskowej pani Brygida Labisz poinformowała, 

że Komisja odbyła 1 posiedzenie, na którym omawiane były potrzeby samorządów i rad sołeckich 

w aspekcie realizacji budżetu w 2013r.

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych pan Antoni Borecki poinformował, że Komisja 

odbyła 2 posiedzenia, których tematem była wymiana oświetlenia drogowego na lampy 

energooszczędne oraz obchody Dni Zdzieszowic.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pan Mirosław Potas poinformował, 

że Komisja w okresie międzysesyjnym odbyła 2 posiedzenia, których tematem był stan realizacji 

przyłączy sołectw Rozwadza i Krępna, informacja o sytuacji finansowej WiK oraz informacja 

o pozyskiwanych środkach pozabudżetowych.
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Ad. 9.

Pisemne interpelacje i wnioski złożyli następujący radni:

- pani Rita Grądalska,

- pan Zbigniew Józefiok,

- pan Werner Mulorz,

- pan Stanisław Wenio.

Ad. 10.

Do udzielonych odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej Sesji radni nie wnieśli uwag.

A d .ll.

Przewodniczący Zarządu Osiedla Piastów II pan Jan Kuska zgłosił brak pokrywy studzienki na 

drodze prowadzącej na Borek.

Sołtys wsi Krępna pan Józef Kaletta odczytał i złożył swoje wnioski w formie pisemnej na ręce 

Przewodniczącej Rady.

Ad. 12.

Przewodnicząca Rady pani Monika Wąsik-Kudla zamknęła obrady XXXIII Sesji Rady Miejskiej 
w Zdzieszowicach.

Protokołowała: 
Aleksandra Bukowińska

PRZEWODNICZĄCA RADY 

Monika WąwkzKudla
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