Protokół Nr XXXVII/2017
Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
w dniu 26 kwietnia 2017r.
Stan ewidencyjny - 14 radnych
Obecnych – 14 radnych
Sesja odbyła się w sali narad Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach.
Czas trwania obrad od godz. 1530 do godz. 1715

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wnioski o zmianę porządku obrad.
3. Przyjęcie Protokołu Nr XXXVI/2017 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 29
marca 2017r.
4. Informacja o działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2016r. oraz
potrzeby w zakresie pomocy społecznej na 2017r. w tym m.in. informacja o funkcjonowaniu
domów dziennego pobytu działających na terenie gminy Zdzieszowice.
5. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie nadania imienia Publicznemu Przedszkolu Nr 5 w Zdzieszowicach
ul. Zielona 19,
b) w sprawie dokonania zmian budżetu na 2017r.,
c) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
d) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zakresu i formy przedstawienia informacji
o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej oraz informacji o przebiegu planu finansowego za I półrocze
e) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Żyrowej.
6. Sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym – Burmistrz Zdzieszowic.
7. Sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym – Przewodniczący Rady.
8. Sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym – Przewodniczący stałych Komisji
Rady.
9. Interpelacje radnych.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
12. Zakończenie sesji.
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Ad.1.
Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek dokonał otwarcia XXXVII Sesji Rady Miejskiej
w Zdzieszowicach i stwierdził prawomocność obrad.
Ad.2.
Nie zgłoszono propozycji zmian porządku obrad.
Ad.3.
Protokół Nr XXXVI/2017 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 29 marca 2017r. został
przyjęty w drodze głosowania, wynikiem:
14 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących
Ad.4.
Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach pani Renata
Nachtygal omówiła działalność ośrodka za 2016r. m.in.:
- ocenę zasobów pomocy społecznej,
- sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016r.,
- sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny.
Przedstawiona została również działalność Domu Dziennego Pobytu „Jarzębina” oraz Domu
Dziennego Pobytu „Stokrotka”.
Ad.5.
a) Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 5 w Zdzieszowicach pani Ilona Grolik omówiła projekt
uchwały w sprawie nadania imienia Przedszkolu Nr 5 w Zdzieszowicach.
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych pan Józef Wilczek poinformował, że Komisja Spraw
Społecznych wraz z Komisją Oświaty, Kultury i Sportu na wspólnym posiedzeniu Komisji
zaopiniowała pozytywnie projekt w/w uchwały.
Uchwała Nr XXXVII/248/2017 w sprawie nadania

imienia Publicznemu Przedszkolu Nr 5

w Zdzieszowicach ul. Zielona 19 została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:
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14 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących
b) Skarbnik Gminy pani Zdzisława Krukowska omówiła projekt uchwały w sprawie dokonania
zmian budżetu na 2017r., zgodnie z korektą z dnia 21 kwietnia 2017r.
Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pani Maria Kampa poinformowała,
że Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
Uchwała Nr XXXVII/249/2017 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2017r. została podjęta
w drodze głosowania, wynikiem:
14 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących
c) Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pani Maria Kampa poinformowała,
że Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
Uchwała Nr

XXXVII/250/2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej została

podjęta w drodze głosowania, wynikiem:
14 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących
d) Skarbnik Gminy pani Zdzisława Krukowska omówiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie ustalenia zakresu i formy przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu,
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu planu
finansowego za I półrocze.
Uchwała Nr XXXVII/251/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zakresu i formy
przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu planu finansowego za I półrocze
została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:
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14 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących
e) Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pani Maria Kampa poinformowała,
że Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
Uchwała Nr XXXVII/252/2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych
w Żyrowej została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:
14 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących
Ad.6.
Burmistrz Zdzieszowic pani Sybila Zimerman złożyła sprawozdanie z działalności w okresie
międzysesyjnym. Treść sprawozdania stanowi załącznik do protokołu.
Ad.7.
Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek poinformował, że w okresie międzysesyjnym
uczestniczył w Dniach Otwartych Trójki, które cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców
Januszkowic i Żyrowej. Ponadto uczestniczył w Gminnym Kiermaszu Wielkanocnym z udziałem
szkół oraz domów dziennego pobytu. Przewodniczący Rady wziął również udział w akcji
charytatywnej „Pszczółka Maja dla Mateusza”.
Ad.8.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej pan Piotr Adamski poinformował, że Komisja odbyła trzy
posiedzenia, których tematem była kontrola budowy miejsc postojowych przy bloku Chrobrego 8
oraz kontrola wykonania zadania przebudowy drogi z Januszkowic do Raszowej.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu pan Karol Kowalski poinformował, że Komisja
odbyła jedno wspólne posiedzenie z Komisją Spraw Społecznych, na którym zapoznała się
ze stanem boisk sportowych: w Krępnej, Żyrowej i Januszkowicach.
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Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pani Maria Kampa poinformowała,
że Komisja odbyła jedno posiedzenie, którego tematem była informacja o pozyskiwaniu środków
pozabudżetowych oraz informacja z realizacji wydatków na ochronę środowiska w 2016r. Komisja
zaopiniowała również projekty uchwał na sesję.
Wiceprzewodnicząca Komisji Spraw Społecznych pani Ewa Schweda poinformowała, że Komisja
odbyła jedno wspólne posiedzenie z Komisją Oświaty, Kultury i Sportu, na którym zapoznała się
ze stanem boisk sportowych: w Krępnej, Żyrowej i Januszkowicach. Komisja zaopiniowała również
projekt uchwały na sesję.
Ad.9.
Pisemną interpelację na ręce Przewodniczącego Rady złożyła radna pani Maria Kampa.
Ad.10.
Radny pan Jan Kuska poinformował, że nie otrzymał odpowiedzi na swoją interpelację w sprawie
uzupełnienia progów zwalniających.
Radna Pani Brygida Labisz poinformowała, że nie otrzymała odpowiedzi w sprawie wybitej szyby
na przystanku przy ul. Chrobrego.
Ad.11.
Randy pan Stanisław Wenio wniósł o pomalowanie budynku samorządowego na oś. Piastów I.
Burmistrz pani Sybila Zimerman poinformowała, że na dzien dzisiejszy zlecono ekspertyzę tego
budynku i w zależności od jej wyników zostanie podjęta decyzja o dalszym zagospodarownaiu tego
budynku.
Przewodniczący Zarządu Osiedla Stare Osiedle pan Sylwester Gidel zawnioskował, aby
zobowiązać właścicieli terenów nie będących własnością Gminy do regularnego sprzątania swoich
działek. Dodał, że chodzi m.in. o łącznik Parku Miejskiego ze Starym Osiedlem.
Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek przypomniał wszystkim radnym, że 30 kwietnia mija
termin na złożenie oświadczeń majątkowych.
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Wiceprzewodniczący Rady pan Zbigniew Józefiok poprosił o przedstawienie informacji w sprawie
uruchomienia PSZOK-a.
Burmistrz pani Sybila Zimerman poinformowała, że projekt budowy i usytuowania PSZOK-a został
zatwierdzony i umowa została już podpisana.
Radny Rady Powiatu Krapkowickiego pan Mariusz Pieszkała zabrał głos w sprawie modernizacji
linii kolejowej w Zdzieszowicach.
Burmistrz Zdzieszowic pani Sybila Zimerman zapewniła, że działania w tej sprawie prowadzone są
na bieżąco.
Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/144/08 Rady Miejskiej
w Zdzieszowicach z dnia 28 lutego 2008r. odczytał informację Burmistrza Zdzieszowic
o nieruchomościach nabytych w miesiącu kwietniu.
Ad.12.
Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek zamknął obrady XXXVII Sesji Rady Miejskiej
w Zdzieszowicach.
Protokołowała:
Aleksandra Bukowińska

PRZEWODNICZĄCY RADY
Edward Paciorek
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