Protokół Nr XIII/2015
z Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
w dniu 30 września 2015 r.

Stan ewidencyjny - 15 radnych
Obecnych - 1 3 radnych
Nieobecni: Edward Paciorek, Mirosław Hankus

Sesja odbyła się w sali narad Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach.
Czas trwania obrad od godz. 1530 do godz. 1645

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wnioski o zmianę porządku obrad.
3. Przyjęcie Protokołu Nr XII/2015 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 sierpnia
2015 r.
4. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2015r.
5. Potrzeby termoizolacyjne obiektów oświaty, przybliżone koszty, możliwości uzyskania
środków zewnętrznych na dofinansowanie zadań.
6. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie dokonania zmian budżetu na 2015 rok
b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
c) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Zdzieszowicach,
d) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy
niż 3 lata w trybie bezprzetargowym,
e) w sprawie zmiany Uchwały N r IV/26/2015 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia
21 stycznia 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów

Alkoholowych

oraz

Przeciwdziałania

Narkomanii

na

2015r.

dla

gminy

Zdzieszowice,
f) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie
Żyrowa,
g) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie
Januszkowice,
h) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zdzieszowice
dla terenu poszerzenia cmentarza,
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i) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zdzieszowice,
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zdzieszowice,
7. Sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym - Burmistrz Zdzieszowic.
8. Sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym - Przewodniczący Rady.
9. Sprawozdanie komisji stałych z prac w okresie międzysesyjnym - przewodniczący komisji
stałych.
10. Interpelacje radnych.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na poprzedniej sesji.
12. Wolne wnioski, zapytania radnych i informacje.
13. Zakończenie sesji.

A d.l.
Wiceprzewodniczący Rady Zbigniew Józefiok dokonał otwarcia XIII Sesji Rady Miejskiej
w Zdzieszowicach i stwierdził prawomocność obrad.

Ad.2.
Burmistrz Zdzieszowic Sybila Zimerman zaproponowała wprowadzenie do porządku obrad
projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenie jej przebiegu.
Wiceprzewodniczący Rady Zbigniew Józefiok zaproponował, aby zdjąć z porządku obrad pkt 8 sprawozdanie

z

prac

w

okresie

międzysesyjnym

Przewodniczącego

Rady

ze

względu

na nieobecność Przewodniczącego.
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie proponowane zmiany do porządku obrad, wynik
głosowania:
12 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

Wiceprzewodniczący Rady Zbigniew Józefiok zaproponował, aby podczas sesji Radny Piotr
Adamski został sekretarzem organizacyjnym.

Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie propozycję, Radny Piotr Adamski został
sekretarzem w wyniku głosowania:
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11 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

Ad. 3.
Protokół Nr XII/2015 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 sierpnia 2015 r. został
przyjęty w drodze głosowania, wynikiem:
12 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

Ad.4.
Wiceprzewodniczący Rady odczytał Uchwałę nr 310/2015 z dnia 8 września 2015 r. Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o informacji o przebiegu
wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 r.
Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Maria Kampa poinformowała, że
komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 r.
Skarbnik Gminy Zdzisława Krukowska poinformowała, że koszty ubezpieczenia przystanków
autobusowych w roku 2013 - 4.042zł, w 2014 r. - 3.660zł.
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 r. zostało przyjęte w drodze
głosowania wynikiem:
13 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

Ad. 5.
Inspektor Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Adrian Zimerman przedstawił
możliwości

pozyskiwania

środków

zewnętrznych

na potrzeby termoizolacyjne

obiektów.

Poinformował, że gmina rozpoczęła proces pozyskiwania środków na termoizolację. Tworzony jest
Program Gospodarki Niskoemisyjnej, który jest niezbędny do pozyskania środków, nie tylko dla
gminy ale również dla wspólnot, spółdzielni mieszkaniowych oraz prywatnych właścicieli
obiektów. W dokumencie tym należy zamieścić wszystkie budynki i obiekty, dla których planowane
jest wprowadzenie termoizolacji.

Strategia Rozwoju 2014-2020 jest drugim niezbędnym

dokumentem, który konieczny jest do pozyskiwania środków. Audyt energetyczny dla budynków,
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dla których planowana będzie inwestycja termoizolacji jest trzecim dokumentem do złożenia
wniosku o przyznanie dotacji. W ramach zadań Aglomeracji Opolskiej gmina może otrzymać
dotację, ponieważ bardzo dużo środków jest przeznaczonych na termoizolację obiektów jako
zadania Aglomeracji Opolskiej. Również szereg programów krajowych będzie związanych
z termoizolacją obiektów.
N a pytanie Przewodniczącego Zarządu Osiedla Akacjowa-Zielona Rainharda Winklera kiedy
wspólnoty mieszkaniowe będą mogły składać wnioski, Adrian Zimerman odpowiedział, że zarządy
wspólnot otrzymały ankiety, w których miały możliwość wskazania potrzeb termoizolacyjnych,
ponieważ tylko te obiekty, które będą wpisane do Programu Gospodarki Niskoemisyjnej będą
mogły ubiegać się o dofinansowanie. Terminy, jeśli tylko będą znane z pewnością zostaną
przekazane zarządom wspólnot.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Karol Kowalski poinformował, że komisja
pozytywnie zaopiniowała materiał na powyższy temat.

Ad. 6.
a)
Burmistrz Zdzieszowic Sybila Zimerman poinformowała, że korekta projektu uchwały w sprawie
dokonania zmian budżetu na 2015 rok dotyczy dodania kwoty , 4000zł na sprzątanie szaletu
miejskiego.
Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Maria Kampa poinformowała,
że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz z korektą.

Uchwała Nr XIII/94/2015 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2015 rok wraz z korektą została
podjęta w drodze głosowania, wynikiem:
12 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

b)
Skarbnik Gminy Zdzisława Krukowska poinformowała, że projekt uchwały dotyczy zmiany
jednego zadania, którego realizacja była planowana w roku bieżącym, zostanie zrealizowane
w ciągu dwóch lat, dlatego konieczne jest wprowadzenie go do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Korekta wynika z uaktualnieniem kwot dotacji.
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Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Maria Kampa poinformowała,
że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz z korektą.

Uchwała Nr XIII/95/2015 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej wraz z korektą
została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:
13 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

c)
Kierownik Referatu Gospodarki Mieniem i Rolnictwa Michał Kilisz wyjaśnił, że nieruchomość
znajduje się przy ul. Wolności. Budynek mieszkalny jest przedmiotem najmu i zgoda Rady
na sprzedaż tej nieruchomości umożliwi najemcy prawo pierwokupu.
Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Maria Kampa poinformowała,
że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Uchwała Nr XIII/96/2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej
w Zdzieszowicach została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:
13 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

d)
Kierownik Referatu Gospodarki Mieniem i Rolnictwa Michał Kilisz wyjaśnił, że Spółka Wodociągi
i Kanalizacja zwróciła się o możliwość ustawienia na dwóch nieruchomościach tablic
informujących dotyczących wykonania operacji pt. Poprawa Gospodarki Wodno-ściekowej
Aglomeracji Zdzieszowice.
Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Maria Kampa poinformowała,
że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Uchwała Nr XIII/97/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas
oznaczony dłuższy niż 3 lata w trybie bezprzetargowym została podjęta w drodze głosowania,
wynikiem:
13 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących
5

e)

Kierownik Ośrodka Profilaktyki i Wspierania Rodziny Marzena Słobodzian wyjaśniła, że zmiany
dotyczą

sposobu

wynagrodzenia

członków

gminnej

komisji

rozwiązywania

problemów

alkoholowych, druga zmiana dot. zapisu odnośnie źródeł finansowania zadań gminnego programu.
Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Maria Kampa poinformowała,
że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Społecznej Józef Wilczek poinformował, że komisja pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Uchwała Nr XIII/98/2015

w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/26/2015 Rady Miejskiej

w Zdzieszowicach z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r. dla
gminy Zdzieszowice, została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:
13 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

f)
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Wiesław Paliwoda wyjaśnił na
czym polegają plany zagospodarowania przestrzennego dla terenów Żyrowej, Januszkowie, dla
poszerzenia cmentarza oraz Zdzieszowic.
Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Maria Kampa poinformowała,
że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Uchwała Nr XIII/99/2015 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenów w obrębie Żyrowa, została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:
13 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

g)
Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Maria Kampa poinformowała,
że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Uchwała Nr XIII/100/2015 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenów w obrębie Januszkowice, została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:
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13 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

h)
Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Maria Kampa poinformowała,
e komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Uchwała Nr XIII/101/2015 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Zdzieszowice dla terenu poszerzenia cmentarza, została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:
13 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

i)
Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Maria Kampa poinformowała,
że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Uchwała Nr XIII/102/2015 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Zdzieszowice, została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:
13 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

j)
Kierownik Referatu Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych Sabina Kurdyna
poinformowała, że Zarząd Powiatu Krapkowickiego wystąpił z wnioskiem o przekazanie gminie
ulicy Kościuszki w Oleszce.
Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Maria Kampa poinformowała,
że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Uchwała Nr XIII/103/2015 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenie jej
przebiegu, została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:
13 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących
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Ad.7.
Sprawozdanie z prac z okresu międzysesyjnego złożyła Burmistrz Zdzieszowic pani Sybila
Zimerman, stanowi ono załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 8.
Wycofano z porządku obrad.

Ad. 9.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Adamski poinformował, że komisja w okresie międzysesyjnym spotkała się jeden raz, na której pisano protokół z odbytej kontroli.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Karol Kowalski poinformował, że komisja
w okresie od lipca odbyła trzy posiedzenia. Tematem pierwszego posiedzenia był stan utrzymania
i funkcjonowania ścieżek rowerowych, tematem drugiego spotkania była analiza nakładów finanso
wych planu finansowego - było to wspólne posiedzenie z Komisją Rozwoju Gospodarczego i Bu
dżetu, tematem trzeciego spotkania była wizytacja i przegląd szkół w Zdzieszowicach.

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Józef Wilczek, poinformował, że komisja
w okresie międzysesyjnym odbyła jedno posiedzenia, którego tematem było pozyskanie informacji
nt. kondycji zdrowotnej mieszkańców gminy a realne możliwości techniczno-rehabilitacyjne.

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Maria Kampa poinformowała, iż ko
misja w okresie międzysesyjnym spotkała się raz. Tematem posiedzenia była informacja z wykona
nia budżetu za I półrocze 2015 r., realizacja zadań budżetowych za I półrocze 2015 r oraz stan reali
zacji zadań gospodarczych oraz projekty uchwał.

Ad. 10.
Następujący radni złożyli pisemne interpelacje:
Brygida Labisz, Klaudia Kazik, Marek Skóra, Marian Maruszewski

Ad. 11
Radny Jan Kuska zapytał o realizację zadań, na które pieniądze są przeznaczone:
łagodny zjazd na ryneczek i lustro na ul. Górnej przy małym przejeździe kolejowym.
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Ad. 12.
Radny Jan Kuska wniósł o ucięcie suchej gałęzi z drzewa akacji na skrzyżowaniu przy sklepie GS
oraz o dodanie jednego kosza na śmieci przy sklepie GS pod kasztanami.
Radny Marian Maruszewski wniósł o postawienie znaku „zakaz skrętu e lewo” od strony zakładów
Koksowniczych Arcelor Mittal na wysokości sklepu Tesco i Zębiec A l .
Sołtys wsi Oleszka Teresa Królikowska wniosła o przycięcie ze skweru na skrzyżowaniu
ul. Filarskiego i Góry Św. Anny klombu, który zasłania widoczność jadących z ul. Filarskiego.
Następnie Sołtys wsi Oleszka złożyła wnioski na piśmie.
Wiceprzewodniczący Rady Zbigniew Józefiok wniósł o wystosowanie pisma do Starostwa
Powiatowego w sprawie wyschniętych drzewek czereśni w drodze do Oleszki. Wniósł również
o wymienienie wyschniętych drzewek przy boisku na ul. Fabrycznej oraz usunięcie zniszczonej
ławki na terenie boisk na Osiedlu Akacjowa-Zielona.

Ad.13.
Wiceprzewodniczący Rady Zbigniew Józefiok zamknął obrady XIII Sesji Rady Miejskiej
w Zdzieszowicach.

Protokołowała:
Anna Kwiecień

^Wiceprzewodniczący Rady
Zbigniew Józefiok
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