Protokół Nr XLVI/2014
z Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
w dniu 4 marca 2014 r.

Stan ewidencyjny - 15 radnych
Obecnych - 14 radnych
Nieobecna - pani Brygida Labisz

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

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji o stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wnioski o zmianę porządku obrad.
3. Przyjęcie Protokołu Nr XLIV/2014 Sesji z dnia 23 stycznia 2014 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie nieprzeprowadzania wyborów przedterminowych Burmistrza
Zdzieszowic.
5. Wolne wnioski, zapytania radnych i informacje.
6. Zakończenie Sesji.

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

Ad 2.
Do porządku obrad nie wniesiono uwag.

Ad 3.
Protokół Nr XLIV/2014 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 23 stycznia 2014 r. został
przyjęty w drodze głosowania, wynikiem:

14 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących
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Ad 4.
Uchwała Nr XLVI/3 54/2014 w

sprawie nieprzeprowadzania wyborów przedterminowych

Burmistrza Zdzieszowic została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

14 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

Ad 5.
Radna pani Barbara Osadzin zapytała czy osoby, które będą uczęszczać do nowo otwartego ogródka
piwnego na rynku w Zdzieszowicach będą korzystać z toalety miejskiej.

Pani Sybila Zimerman poinformowała, iż na dzień dzisiejszy podpisana jest tylko umowa na
wynajem pomieszczenie, ale nie ma zawartej umowy na dzierżawę gruntu.

Radny pan Bogdan Oleksin poinformował, iż żeby istniał punkt gastronomiczny musi spełniać
m.in. normy sanitarno - epidemiologiczne.

Radna Pani Halina Ciż poinformowała, iż od dłuższego czasu nikt nie uzgadniał z jednostkami
pomocniczymi - samorządami mieszkańców czy powstanie kolejnego punktu, w którym
sprzedawany będzie alkohol jest potrzebne i zgodne z prawem.

Radny pan Edward Paciorek poinformował, iż w kompetencjach Rady Miejskiej nie jest
podważanie czy otwarcie nowego punktu jest zgodne z prawem. Tego typu sprawami powinny
zajmować się służby gminne, policja czy Państwowa Inspekcja Sanitarna.

Radca Prawny pan Tomasz Surma poinformował, że jeżeli ktoś prowadzi działalność gospodarczą
polegającą na sprzedaży alkoholu musi spełniać szereg warunków, m.in. normy Państwowej
Inspekcji Sanitarnej.

Radca prawny poinformował również, iż samorząd mieszkańców nie jest władny do decydowania
czy dany punkt polegający na sprzedaży alkoholu powinien istnieć na rynku, tego typu sprawami
zajmuje się Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
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Przewodnicząca Rady Miejskiej pani Monika Wąsik - Kudła poinformowała, iż do Urzędu
Miejskiego wpłynął wniosek mieszkańców w sprawie otworzenia szaletu miejskiego.

Sołtys wsi Krępna pan Józef Kałetta odczytał i złożył pisemny wniosek.

Sołtys wsi Krępna pan Józef Kałetta poprosił w imieniu mieszkańców wsi o komentarz do Uchwały
w sprawie wskazania kandydata na osobę pełniącą funkcję Burmistrza Zdzieszowic.

Sekretarz Gminy pani Brygida Bukowińska poinformowała, iż w projekcie uchwały,który pan
Sołtys otrzymał było zawarte uzasadnienie

Radny Pan Stanisław Wenio poprosił panią prezes WiK o zajęcie się sprawą przycięcia gałęzi śliwki
- mirabełki rosnącej na ul. Myśliwca naprzeciwko budynku 46, obok boiska.

Pani prezes WiK Izabela Bielka poinformowała,że w umowie zawartej z Urzędem Miejskim nie
znajdują się takie obowiązki jak: przycinanie gałęzi i wycinanie drzew. W momencie kiedy otrzyma
takie zlecenie z Urzędu zajmie się wykonaniem w/w zadania.

Radny pan Zbigniew Józefiok poinformował, iż na ul. Bolesława Chrobrego naprzeciwko sklepu
„Lewiatan” znajduje się rozkopana powierzchnia drogi asfaltu o wymiarach ok. 1,5 m x 1,5 m,
stanowiąca zagrożenie dla mieszkańców z powodu rozsypanych tam kamieni.

Pani prezes WiK poinformowała, że znajdująca się tam dziura jest po awarii wodociągowej.
Położenie asfaltu nastąpi w ciągu dwóch tygodniu, gdyż Spółka czeka na wyprodukowanie tego
materiału. Na chwile obecną postawiono znak drogowy ograniczenia prędkości, a rozsypane
kamienie pracownicy Spółki WiK codziennie zamiatają.

Radny pan Zbigniew Józefiok poprosił panią prezes WiK także o zajęcie się sprawą dotyczącą
załatania drogi po awarii na ulicy Fabrycznej naprzeciwko salonu pana Wieczorka.

Radny pan Antoni Borecki podziękował w imieniu mieszkańców pani prezes WiK za wiosenne
sprzątanie.

3

Radny pan Bogdan Oleksin poinformował, iż stan chodników w niektórych miejscach w mieście
jest fatalny.

Radny pan Edward Paciorek poinformował, że wzdłuż ulicy Kościuszki 12 znajduje się studzienka
kanalizacyjna deszczówki od której odchodzi rura PCV z odpływem do studzienki kanalizacji
sanitarnej.

Wiceprzewodniczący Rady pan Mirosław Potas odczytał i złożył pisemną interpelację.

Radna pani Halina Ciż poinformowała, iż w materiałach dotyczących taryfy za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Spółki WiK prawdopodobnie nie zostały
ujęte dochody na bieżący rok z podłączenia ludności w Rozwadzy i w Krępnej.

Pani prezes WiK Izabela Bielka poinformowała, iż wniosek taryfowy został opracowany w oparciu
o rok poprzedni. Nie założono nowych kosztów, aby ceny zostały na tym samym poziomie. Ponadto
zużycie wody w porównaniu do lat ubiegłych cały czas maleje. Potwierdza to ilość
odprowadzanych ścieków w stosunku do ilości zużytej wody. Dodatkowo ludzie oszczędzają, co
udowadnia, iż Spółka WiK generuje niższe dochody.

Przewodniczący osiedla Piastów II pan Jan Kuska zapytał kiedy będzie działał Mobilny PSZOK,
gdyż mieszkańcy nie mają gdzie składować odpadów wielkogabarytowych.

Poinformował również, iż idąc ulicą Piastów od strony małego przejazdu kolejowego w kierunku
dużego przejazdu kolejowego po lewej stronie znajdują się krzaki, których wygląd przynosi wstyd
miastu, należałoby uprzątnąć ten teren.
Ponadto na osiedlu Piastów II znajdują się uszkodzone progi zwalniające, które stanowią
zagrożenie dla kierowców przejeżdżających po nich, gdyż użytkownicy samochodów jeżdżą po
przeciwnym pasie ruchu, aby ominąć pozostałą część progu zwalniającego.

Sołtys wsi Jasiona pan Piotr Santura zapytał, kiedy Pani Sybila Zimerman uzyska zgodę od
Premiera na pełnienie funkcji Burmistrza Zdzieszowic.

Sekretarz Gminy pani Brygida Bukowińska poinformowała, że Uchwała Rady Miejskiej w sprawie
stwierdzenia wygaśnięcia mandatu burmistrza została podjęta 20 lutego 2014 r. razem z Uchwałą
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w sprawie wskazania pani Sybili Zimerman jako kandydata na osobę pełniącą funkcję Burmistrza
Zdzieszowic. Wszystkie dokumenty 21 lutego 2014 r. zostały dostarczone do Wojewody
Opolskiego, przy czym tego samego dnia Wojewoda Opolski wysłał całą dokumentację związaną
z powołaniem pani Sybili Zimerman na osobę pełniącą funkcję Burmistrza Zdzieszowic do
Premiera.

Radna pani Halina Ciż poinformowała, że wielokrotnie zgłaszała razem z Radną panią Barbarą
Osadzin, iż przy budynkach socjalnych A3 i B3, na działce obok pana Piszczora znajduje się
wysypisko śmieci.

Przewodnicząca osiedla Piastów I pani Krystyna Zielińska poprosiła o uzupełnienie progów na
osiedlu Piastów I.

Przewodniczący osiedla Piastów II pan Jan Kuska zapytał o konkretną datę uruchomienia
Mobilnego PSZOK - u, gdyż z braku możliwości składowania odpadów wielkogabarytowych
mieszkańcy prowadzą spory.

Przewodnicząca Rady pani Monika Wąsik - Kudła poinformowała,iż materiały dotyczące
Mobilnego PSZOK-u zostały rozdysponowane, a także znajdują się na stronie internetowej Urzędu
Miasta (www.zdzieszowice.pl).

Radny pan Bogdan Oleksin wracając do tematu zużycia wody poinformował, iż mniejsze zużycie
wody wynika z tego,że panuje niż demograficzny tj. więcej ludzi umiera niż się rodzi.

Ad.6.
Przewodnicząca Rady pani Monika Wąsik - Kudła zamknęła obrady XLVI Sesji Rady Miejskiej
w Zdzieszowicach.

Protokołowała:
Mai wina Czajka
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