Protokół Nr LII/2014
z Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
w dniu 25 września 2014 r.

Stan ewidencyjny - 15 radnych
Obecnych - 1 3 radnych
Nieobecni:
Barbara Osadzin
Stanisław Wenio

Sesja odbyła się w sali narad Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach.
Czas trwania obrad od godz. 1530 do godz. 1700

Porządek obrad:
1) Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2) Wnioski o zmianę porządku obrad.
3) Przyjęcie Protokołu Nr LI/2014 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 sierpnia
2014 r.
4) Sprawozdanie z działalności WiK - stan wykonanych przyłączy - Krępna i jRozwadza. Stan
f.'.
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realizacji wniosku o budowę kanalizacji w sołectwie Januszkowice.
5) Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej,
b) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Zdzieszowic,
c) w sprawie dokonania zmian budżetu na 2014 r,
d) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
e) w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.
6) Sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym - Burmistrz Zdzieszowic.
7) Sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym - Przewodnicząca .Ralfly.
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8) Sprawozdanie komisji stałych z prac w okresie międzysesyjnym - przewodniczący komisji
stałych.
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9) Interpelacje radnych.
V
10) Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na poprzedniej sesji.
11) Wolne wnioski, zapytania radnych i informacje.
12) Zakończenie sesji.

Ad. 1.
Przewodnicząca Rady pani Monika Wąsik - Kudła dokonała otwarcia LII Sesji Rady Miejskiej
w Zdzieszowicach i stwierdziła prawomocność obrad.

Na LII Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach przybył Starosta Krapkowicki pan Maciej Sonik
oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Krapkowicach pan Witold Rożałowski.

Ad. 2.
Burmistrz Zdzieszowic pani Sybila Zimerman poprosiła o wprowadzenie do porządku obrad
projektu uchwały w sprawie wyznaczenia kierunku działania Burmistrzowi Zdzieszowic.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek pani Burmistrz Sybilii Zimerman:

13 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

Uchwała w

sprawie

wyznaczenia kierunku działania Burmistrzowi Zdzieszowic

została

wprowadzona do porządku obrad jako punkt 5f.

Ad. 3.
Protokół Nr LI/2014 Sesji Rady Miejskiej z dnia 28 sierpnia 2014 r. został przyjęty w drodze
głosowania, wynikiem:

13 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących
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Ad. 4.
Prezes „Wodociągi i Kanalizacja” pani Izabela Bielka przedstawiła w formie prezentacji
multimedialnej działalność Spółki WiK oraz wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Rozwadza i Kępna zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem z dnia 19 września 2014
roku. Stanowi ono załącznik do niniejszego protokołu.

Radny pan Edward Paciorek zaproponował, aby Spółka WiK we współpracy ze Srarostwem
Powiatowym zajmowała się utrzymaniem zieleni i czystości na terenie Gminy Zdzieszowice
podczas zimy, gdyż wiąże się to z dużymi oszczędnościami.

Starosta Krapkowicki pan Maciej Sonik poinformował, że aby rozpocząć współpracę pomiędzy
Spółką Wik a Starostwem Powiatowym należy w pierwszej kolejności ogłosić przetarg na zimowe
utrzymanie dróg, w którym Spółka WiK może wziąć udział. Ponadto można podpisać
porozumienie, jest to rodzaj umowy która wiąże się z ryzykiem, gdyż jest podpisywane na
zryczałtowaną kwotę.

Radny pan Piotr Adamski poprosił, aby prezes WiK pani Izabela Bielka wyjaśniła warunki
współfinansowania III etapu budowy kanalizacji sanitarnej.

Prezes WiK pani Izabela Bielka poinformowała, że na spotkaniu z Marszałkiem Województwa
Opolskiego w dniu 17 września - Gmina Zdzieszowice otrzymała zapewnienie o możliwości
uzyskania środków finansowych na kwotę 4mln zł na realizację budowy III etapu kanalizacji
sanitarnej. Całość inwestycji wg posiadanych kosztorysów wynosi 8 min zł. Warunkiem otrzymania
dotacji jest udział środków własnych w wysokości 50 % nakładów planowanych na inwestycję.

Ad. 5.
a) Sekretarz Gminy pani Brygida Bukowińska wyjaśniła, iż konieczność podjęcia uchwały wynika
z tego, iż z dniem 31 sierpnia nastąpiło zamknięcie Szkoły Podstawowej w Rozwadzy wraz z
oddziałem przedszkolnym, proponuje się, aby na stałe przenieść siedzibę Obwodowej Komisji
Wyborczej do Remizy OSP w Rozwadzy.

Uchwała Nr LII/408/2014 w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej została
podjęta w drodze głosowania, wynikiem:
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12 głosów za
0 głosów przeciw
1 głos wstrzymujący

b) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej pan Werner Mulorz odczytał protokół Komisji Rewizyjnej
z badania zasadności skargi na działalność Burmistrza Zdzieszowic.

Uchwała Nr LII/409/2014 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Zdzieszowic,
została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

13 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

c) Skarbnik Gminy pani Zdzisława Krukowska wyjaśniła korektę do Uchwały w sprawie dokonania
zmian budżetu na 2014r. Oraz zaproponowała, aby wykreślić zadanie modernizacji nawierzchni na
placu targowym w Zdzieszowicach.

Radna Rady Miejskiej pani Halina Ciż, poinformowała, iż przeznaczenie środków finansowych w
kwocie 250 000 zł na remont fontanny w Zdzieszowicach jest zbyteczne, gdyż Gmina Zdzieszowice
mogłaby te środki finansowe przeznaczyć na remont dróg.

Burmistrz Zdzieszowic pani Sybila Zimerman, przypomniała, iż środki finansowe przeznaczone na
remont fontanny zostały zabezpieczone w budżecie przy wprowadzaniu tego zadania.

Kierownik Referatu Zamówień Publicznych i Środków Pomocowych pan Artur Gasz przedstawił
wizualizację projektu fontanny na ryneczku w Zdzieszowicach.

Radny Rady Miejskiej pan Zbigniew Józefiok zapytał kto będzie nadzorował obsługę działania
fontanny.

Kierownik

Referatu

Zamówień

Publicznych

i

Środków

Pomocowych

pan Artur

Gasz

poinformował, że Spółka WiK będzie odpowiedzialna za obsługę nowo wybudowanej fontanny.
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Skarbnik Gminy pani Zdzisława Krukowska poinformowała, iż właściciele podobnej konstrukcji
fontanny w Gminie Olesno zapewniają, iż koszty eksploatacyjne utrzymania fontanny są niskie.

Uchwała Nr LII/410/2014 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2014 rok, została podjęta w
drodze głosowania, wynikiem:

10 głosów za
2 głosy przeciw
0 głosów wstrzymujących

d) Uchwała Nr LII/411/2014 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, została podjęta w
drodze głosowania, wynikiem:

10 głosów za
0 głosów przeciw
2 głosy wstrzymujące

e) Uchwała Nr LII/412/2014 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych, została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

12 głosów za
0 głosów przeciw
1 głos wstrzymujący

f) Uchwała Nr LII/413/2014 w sprawie wyznaczenia kierunku działania Burmistrzowi Zdzieszowic,
została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

13 głosów za
ł

0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

Ad. 6.
Sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym złożyła - pełniąca obowiązki Burmistrza
Zdzieszowic pani Sybila Zimerman, stanowi ono załącznik do niniejszego protokołu.
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Ad. 7.
Przewodnicząca Rady pani Monika Wąsik - Kudła złożyła sprawozdanie z prac w okresie
międzysesyjnym, informując m.in. o udziale w pracach komisji Rady Miejskiej oraz biura rady, o
uczestnictwie w dwóch spotkaniach rady programowej Kraina Św. Anny oraz o uczestnictwie w
dożynkach wojewódzkich w Starych Siołkowicach. Przedstawiciele Gminy Zdzieszowice sołectwo Januszkowice zajęło II miejsce w konkursie koron żniwnych w kategorii ziarnkowych.

Starosta Krapkowicki pan Maciej Sonik wręczył nagrody sołtysowi wsi Januszkowice za
reprezentowanie Gminy Zdzieszowice na dożynkach wojewódzkich oraz sołtysowi wsi Rozwadza
za wykonanie korony żniwnej jako kultywowanie tradycji.

Ad. 8.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej pan Werner Mulorz poinformował, że komisja w okresie
międzysesyjnym odbyła trzy spotkania. Podczas posiedzeń komisja zajmowała się skargą na
działalność Burmistrza Zdzieszowic oraz kontrolą zagospodarowania terenu w rejonie cmentarza w
miejscowości Żyrowa.

Przewodnicząca Komisji Samorządowo - Środowiskowej pani Brygida Labisz poinformowała, że
komisja w okresie międzysesyjnym odbyła jedno posiedzenie, którego tematem był m.in.: stan dróg
na terenie miasta i gminy oraz spotkanie z samorządowcami.

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych pan Antoni Borecki poinformował, iż komisja w
okresie międzysesyjnym odbyła dwa posiedzenia, których tematem był m.in. : remont oświetlenia
niskiego oraz realizacja zadań budżetowych zaplanowanych na 2015 rok.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pan Mirosław Potas poinformował, iż
komisja w okresie międzysesyjnym odbyła dwa posiedzenie, których tematem był m.in. stan
realizacji zadań gospodarczych zgłoszonych do budżetu Gminy Zdzieszowice na 2014 rok oraz
proponowane zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego w Gminie Zdzieszowice.

Ad. 9.
Pisemne interpelacje złożyli następujący radni:
•

pan Antoni Borecki,
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•

pani Halina Ciż,

•

pan Zbigniew Józefiok,

•

pani Brygida Labisz,

•

pan Edward Paciorek.

Ad. 10.
Do odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej Sesji nie wniesiono uwag.

Ad. 11.
Pisemny wniosek złożył sołtys wsi Krępna pan Józef Kaletta.

Przewodniczący Zarządu Osiedla Piastów II pan Jan Kuska poprosił o uporządkowanie nowej
drogi dojazdowej nr 106021 o wraz ze ścieżką spacerowo - rowerową prowadzącą w stronę
miejscowości Rozwadza.

Ad. 12.
Przewodnicząca Rady pani Monika Wąsik - Kudła zamknęła obrady LII Sesji Rady Miejskiej w
Zdzieszowicach.

Protokołowała:
Mai wina Czajka
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