Protokół Nr XXII/2016
Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
w dniu 27 kwietnia 2016r.

Stan ewidencyjny - 15 radnych
Obecnych - 1 5 radnych

Sesja odbyła się w sali narad Urzędu M iejskiego w Zdzieszowicach.
Czas trwania obrad od godz. 1530 do godz. 1730

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wnioski o zmianę porządku obrad.
3. Przyjęcie Protokołu Nr XX/2016 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 30 marca 2016r.
Oraz Protokołu Nr XXI/2016 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 8 kwietnia 2016r.
4. Sprawozdanie

z realizacji Programu Współpracy

Gminy

Zdzieszowice z

organizacjami

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie za 2015r.
5. Informacja o działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2015r. oraz potrzeby
w zakresie pomocy społecznej na 2016r. Zapoznanie ze sprawozdaniami:
a) sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2015r.
b) sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2015r.,
c) ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Zdzieszowice wraz z rekomendacjami,
d) sprawozdanie z działalności i wykonania budżetu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Zdzieszowicach za 2015r. Oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej na 2016r.
6. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie dokonania zmian budżetu na 2016r.
b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
c) w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLIX/375/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27
maja 2014r.
d) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata
w trybie bezprzetargowym
e) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej
w Zdzieszowicach
7. Sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym - Burmistrz Zdzieszowic.
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8. Sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym - Przewodniczący Rady.
9. Sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym - Przewodniczący stałych Komisji Rady.
10. Interpelacje radnych.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na poprzedniej sesji.
12. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
13. Zakończenie sesji.

A d.l.
Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek dokonał otwarcia XXII Sesji Rady Miejskiej
w Zdzieszowicach i stwierdził prawomocność obrad.

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

Ad. 3.
Protokół N r XX/2016 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 30 m arca 2016r. został
przyjęty w drodze głosowania, wynikiem:

15 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

Protokół N r XXI/2016 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 8 kw ietnia 2016r. został
przyjęty w drodze głosowania, wynikiem:

15 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

Ad.4.
Inspektor w Referacie Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych pan Piotr Lebok
przedstawił sprawozdanie z realizacji Programu W spółpracy Gminy Zdzieszowice z organizacjami
pozarządowym i oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
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publicznego i o wolontariacie za 2015r.

Do przedłożonego sprawozdania radni nie wnieśli uwag.

Ad. 5.
Zastępca Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach pani
A lina Tomaszewska omówiła przedstawiona Radzie sprawozdania i informacje, w tym:
a) sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2015r.,
b) sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2015r.,
c) ocenę zasobów pomocy społecznej dla Gminy Zdzieszowice wraz z rekomendacjami,
d) sprawozdanie z działalności i wykonania budżetu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Zdzieszowicach za 2015r. Oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej na 2016r.

Do przedłożonych sprawozdań radni nie wnieśli uwag.

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych pan Józef Wilczek poinformował, że Komisja nie
w niosła uwag do przedstawionych materiałów.

Ad. 6.
a) Skarbnik Gminy pani Zdzisława Krukowska omówiła projekt uchwały w sprawie dokonania
zm ian budżetu na 2016r., zgodnie z korektą z dnia 25 kwietnia 2016r.

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pani M aria K am pa poinformowała,
że K om isja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, z zastrzeżeniem, aby wstrzymać realizację
zadania przebudowy układów pomiarowych w budynku przy ul. Filarskiego

19 do czasu

zakończenia negocjacji z lekarzami.

U chw ała N r XXII/160/2016 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2016r. została podjęta
w drodze głosowania, wynikiem:
15 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących
b) Skarbnik Gminy pani Zdzisława Krukowska omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany
wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z korektą z dnia 25 kwietnia 2016r.
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Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pani M aria Kampa poinformowała,
że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Uchwała N r XXII/161/2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej została podjęta
w drodze głosowania, wynikiem:
15 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

c) Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pani M aria Kampa poinformowała,
że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Uchwała N r XXII/162/2016 w sprawie uchylenia Uchwały N r XLIX/375/2014 Rady Miejskiej
w Zdzieszowicach z dnia 27 m aja 2014r. została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

15 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

d) Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pani M aria Kampa poinformowała,
że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Uchwała N r XXII/163/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas
oznaczony dłuższy niż 3 lata w trybie bezprzetargowym

została podjęta w drodze głosowania,

wynikiem:
15 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów w strzymujących

e) Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pani M aria Kampa poinformowała,
że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż

nieruchomości

gruntowej

niezabudowanej

głosowania:
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położonej

w

Zdzieszowicach.

Wynik

15 głosów za
1 głos przeciw

W związku z tym, iż wynik głosowania budził wątpliwości co do poprawności przeliczenia głosów,
Przewodniczący Rady zarządził ponowne głosowanie.

U chwała N r XXII/164/2016 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej
niezabudowanej położonej w Zdzieszowicach została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

14 głosów za
1 głos przeciw
0 głosów wstrzymujących

Ad. 8.
Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek poinformował, że Burmistrz Zdzieszowic pani Sybila
Zimerman została Prezesem OSP Gminy Zdzieszowice i pogratulował powierzonej funkcji.

Przewodniczący Rady w swoim sprawozdaniu z prac w okresie międzysesyjnym poinformował
o uroczystościach i spotkaniach, w których uczestniczył, w tym m.in. obchodach 10-lecia Domu
Spokojnej Starości w Ramionku, Konferencji pn. „M łodzieżowa Opolszczyzna -

polityka

młodzieżowa w Województwie Opolskim”, inaugurującą projekt "Damy radę! M amy radę!",
którego założeniem jest promocja i zwiększenie uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym
naszego regionu.

Ad.9.
Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pani M aria Kampa poinformowała,
że Komisja odbyła jedno posiedzenie, którego tematem była budowa i remonty dróg w Gminie oraz
opiniowanie projektów uchwał.

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych pan Józef Wilczek poinformował, że K om isja odbyła
jedno posiedzenie, którego tematem była estetyka terenów gminnych, zieleń i stan nasadzeń
w Gminie oraz realizacja zadań z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego a także petycja
o obniżenie opłat za korzystanie ze Żłobka Samorządowego w Zdzieszowicach. Komisja
pozytywnie zaopiniowała propozycję Burmistrza Zdzieszowic w powyższej sprawie.
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Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu pan Karol Kowalski poinform ował, że Komisja
odbyła jedno posiedzenie wyjazdowe, na którym odbył się przegląd obiektów rekreacyjnosportowych w Gminie Zdzieszowice.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej pan Piotr Adamski poinformował, że K om isja odbyła dwa
posiedzenia, których tematem była kontrola zadania „Budowa ulicy Krótkiej w K rępnej” . Pan Piotr
Adamski zwrócił się z prośbą do wszystkich komisji o zaopiniowanie sprawozdania z wykonania
budżetu za 2015r.

Ad. 10.
Interpelację na ręce Przewodniczącego Rady odczytała i złożyła radna pani Brygida Labisz.

A d .ll.
Do udzielonych odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej sesji radni nie wnieśli uwag.

Ad. 12.
Głos zabrał radny pan Jan Kuska, który zgłosił problem ruszającej się kratki ściekowej na
skrzyżowaniu ul. Góry Św. Anny z ul. Filarskiego.

Burmistrz Zdzieszowic pani Sybila Zimerman poinformowała, że przebudowa tej kratki ujęta
została w projekcie budowy drogi.

Burmistrz Zdzieszowic pani Sybila Zimerman zaprosiła wszystkich radnych oraz m ieszkańców do
w zięcia udziału w uroczystościach z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja, które odbędą się, jak co
roku, pod Pomnikiem Powstańca Śląskiego.

Ad.13.
Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek zamknął obrady XXII Sesji R ady Miejskiej
w Zdzieszowicach.

Protokołowała:
Aleksandra Bukowińska
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