Protokół Nr L/2018
Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
w dniu 28 lutego 2018r.
Stan ewidencyjny -1 5 radnych
Obecnych - 15 radnych

Sesja odbyła się w sali narad Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach.
Czas trwania obrad od godz. 1530 do godz. 1630

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wnioski o zmianę porządku obrad.
3. Przyj ęcie protokołów:
a) Protokół Nr XLVIII/2018 Sesj i Rady Miej skiej w Zdzieszowicach w dniu 24 stycznia 2018r.
b) Protokół Nr X LIX/2018 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 31 stycznia 2018r.

4. Informacja o działalności świetlic samorządowych w Gminie Zdzieszowice.
5. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie dokonania zmian budżetu na 2018r.,
b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
c) w sprawie podziału Gminy Zdzieszowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic,
numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,
d) w sprawie podziału Gminy Zdzieszowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich
numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
e)
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6. Sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym - Burmistrz Zdzieszowic.
7. Sprawozdanie z działalności w okresie między sesyjnym - 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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A d.l.
Przewodniczący

Rady

pan

Edward

Paciorek

dokonał

otwarcia L

Sesji

Rady

Miejskiej

w Zdzieszowicach, stwierdzając, że w sesji uczestniczy 15 radnych, co oznacza, że obrady są
prawomocne.

Ad.2.
Nie złożono wniosków o zmianę porządku obrad.

Ad.3.
a) Protokół N r XLVIII/2018 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 stycznia 2018r. został
przyjęty w drodze głosowania, wynikiem:
15 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

b) Protokół N r XLIX/2018 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 31 stycznia 2018r. został
przyjęty w drodze głosowania, wynikiem:
15 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących
Ad.4.
Działalność świetlic samorządowych w Gminie Zdzieszowice omówiła pani Lidia Myczka
z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach.

Przewodniczący Zarządu Osiedla Akacjowa-Zielona pan Rainhard Winkler zwrócił się z pytaniem
o ilość dzieci uczęszczających do świetlic.

Pani Lidia Myczka poinformowała, że w przedłożonych materiałach jest informacja o ilości osób
korzystających w danym roku ze świetlic i przytoczyła dane dotyczące poszczególnych placówek.

Radny pan Józef Wilczek zapytał co składa się na koszty działalności poszczególnych świetlic.

Pani Lidia Myczka odpowiedziała, że koszty działalności świetlicy to całość utrzymania świetlicy,
wynagrodzenie zatrudnionego pracownika oraz koszt działalności programowej danej świetlicy.
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Ponadto w Jasionej dochodzą jeszcze koszty energii i wody.

Ad.5.
a) Skarbnik Gminy Zdzisława Krukowska omówiła szczegółowo projekt uchwały w sprawie
dokonania zmian budżetu na 2018r., zgodnie z korektą z dnia 26 lutego 2018r.

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pani Maria Kampa poinformowała,
że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Uchwała Nr L/328/2018 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2018r. została podjęta w drodze
głosowania, wynikiem:
15 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

b) Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pani Maria Kampa poinformowała,
że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Uchwała

Nr

L/329/2018

w

sprawie
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z korektą z dnia 27 lutego 2018r., została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

15 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

c) Sekretarz Gminy pani Brygida Bukowińska omówiła szczegółowo projekt uchwały w sprawie
podziału Gminy Zdzieszowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych
wybieranych w każdym okręgu,

Uchwała N r L/330/2018 w sprawie podziału Gminy Zdzieszowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich
granic,

numerów

oraz

liczby

radnych

wybieranych

w każdym

w drodze głosowania, wynikiem:
15 głosów za
0 głosów przeciw

okręgu,

została podjęta

O głosów wstrzymujących

d) Sekretarz Gminy pani Brygida Bukowińska omówiła szczegółowo projekt uchwały w sprawie
podziału Gminy Zdzieszowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz
siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Uchwała Nr L/331/2018 w sprawie podziału Gminy Zdzieszowice na stałe obwody głosowania,
ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, została podjęta
w drodze głosowania, wynikiem:
15 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

e) Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pani Maria Kampa poinformowała,
że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Uchwała Nr L/332/2018 w sprawie uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych

i

urządzeń

kanalizacyjnych

będących

w

posiadaniu

"Wodociągów

i Kanalizacji" spółki z o.o. z siedzibą w Zdzieszowicach na lata 2019-2022" została podjęta
w drodze głosowania, wynikiem:
15 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 wziął
udział w koncercie charytatywnym dla Aleksandra pod patronatem Publicznej Szkoły Podstawowej
nr 3 w Zdzieszowicach.
Ad. 8.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej pan Piotr Adamski poinformował, że Komisja odbyła dwa
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posiedzenia, których tematem była kontrola wykonania zadania: „Przebudowa budynku przy
ul. Chrobrego 18 w Zdzieszowicach, celem wydzielenia samodzielnych lokali użytkowych”.

Przewodniczący

Komisji

Oświaty,

Kultury

i

Sportu

pan Karol Kowalski

poinformował,

że Komisja odbyła jedno posiedzenie, na którym omówiła wraz z zaproszonymi gośćmi koszty
działalności klubów sportowych, które otrzymują dotację z budżetu Gminy.

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych pan Józef Wilczek poinformował, że Komisja odbyła
jedno posiedzenie. Posiedzenie odbyło się w budynku wielofunkcyjnym w Krępnej, tematem obrad
były mieszkania socjalne w gminie.

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pani Maria Kampa poinformowała,
że Komisja odbyła jedno posiedzenie, na którym opiniowała projekty uchwał na sesję oraz omówiła
sprawy gospodarki wodno-ściekowej wg nowego prawa obowiązującego od 1 stycznia 2018r.

Ad. 9.
Pisemne interpelacje na ręce Przewodniczącego Rady złożyli następujący radni:
- pan Zbigniew Józefiok,
- pani Maria Kampa,
- pani Brygida Labisz,
- pani Ewa Schweda.

Ad 10.
Do udzielonych odpowiedzi na interpelacje uwagi wniósł radny pan Stanisław Wenio, który
poinformował o braku realizacji remontu piłkołapu na oś. Piastów oraz montażu kosza na śmieci na
ul. Zuchów.

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pan Wiesław Paliwoda
poinformował, że brakujący kosz na odpady zostanie ustawiony we wskazane miejsce. Dodał, że
remont uszkodzonego piłkołapu nastąpi w ramach utrzymania urządzeń sportowych.

A d .ll.
Radna pani Ewa Schweda zawnioskowała o wycięcie drzew przy skrzyżowaniu ul. Osadników
i K. Miarki.
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Burmistrz Zdzieszowic pani Sybila Zimerman poinformowała, że drzewa te rosną na prywatnej
działce i właściciel zapewnił, że zostaną one wycięte.

Sołtys wsi Jasiona pan Piotr Santura stwierdził, że mieszkańcy Gminy nie są równo traktowani
z uwagi na brak dopłat do wywozu nieczystości płynnych dla mieszkańców wsi, podczas gdy
mieszkańcy Zdzieszowic korzystają z dopłat do odprowadzania ścieków.

Burmistrz Zdzieszowic pani Sybila Zimerman poinformowała, że projekt na budowę kanalizacji jest
gotowy i na bieżąco wraz z panią Prezes WiK-u monitoruje sytuację, aby pozyskać środki finansowe
na budowę kanalizacji w Jasionej.

Przewodniczący

Zarządu

Osiedla

Akacjowa-Zielona

pan

Rainhard

Winkler

stwierdził,

że zamontowane na ul. Zielonej barierki mają nieodpowiednią długość i mieszkańcy muszą
przechodzić po nieutwardzonej powierzchni.

Burmistrz Zdzieszowic pani Sybila Zimerman poinformowała, że barierki mają standardowy rozmiar
a nieutwardzona powierzchnia drogi zostanie pokryta kostką.

Przewodniczący Zarządu Osiedla Akacjowa-Zielona pan Rainhard Winkler poinformował również, że
na

posiedzeniu

Komisji

Oświaty

zgłoszony

był

wniosek

o

równy

podział

środków

na działalność kulturalną dla świetlic samorządowych i nie udzielono na niego odpowiedzi.

Burmistrz Zdzieszowic pani Sybila Zimerman poinformowała, że protokół posiedzenia został
dostarczony do urzędu 26 lutego 2018r. a więc dwa dni temu. Komisja otrzyma odpowiedź
w statutowym terminie.

Ad. 12
Przewodniczący

Rady

pan

Edward

Paciorek

w Zdzieszowicach.
Protokołowała:
Aleksandra Bukowińska
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