Protokół Nr LII/2018
Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
w dniu 25 kwietnia 2018r.
Stan ewidencyjny - 15 radnych
Obecnych - 15 radnych

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/2018 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 27 marca 2018r.

4.

Sprawozdania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach:
a) Sprawozdanie z działalności i wykonania budżetu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zdzieszowicach za 2017r. oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej na 2018r.,
b) Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz realizacji "Gminnego Programu
Wspierania Rodziny na 2017r.",
c) Ocena zasobów pomocy społecznej.

5.

Podjęcie uchwał:
a) w sprawie dokonania zmian budżetu na 2018r.,
b) w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Januszkowicach,
c) w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrowej,
d) w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Zdzieszowice na
dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne,
e) w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej,
f) w sprawie wyrażenia woli na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Zdzieszowice a Gminą
Krapkowice,
g) w sprawie pozbawienia kategorii drogi publicznej gminnej drogi nr 106046 O ul. Leśna
w Żyrowej,
h) w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Zdzieszowice w roku 2018,
i) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie Rozwadza,

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.
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10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
12. Zakończenie sesji.

A d.l.
Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek dokonał otwarcia LII

Sesji Rady Miejskiej

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

Ad.2.
Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek wystąpił o zmianę porządku obrad polegającą na zmianie
kolejności podejmowanych uchwał. Zaproponował aby projekt uchwały w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie Rozwadza został rozpatrzony jako
pierwszy (pkt 5 ppkt a) z uwagi na obecność pani Sylwii Wróbel z Pracowni Projektowo-Usługowej
realizującej dla Gminy Zdzieszowice usługi w zakresie urbanistyki i planowania przestrzennego.

Porządek obrad został zmieniony w drodze głosowania, wynikiem:

15 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

Ad. 3.
Protokół Nr LI/2018 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2018r. został przyjęty
w drodze głosowania, wynikiem:
15 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

Ad.4.
Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach pani Renata
Nachtygal omówiła:

2

a) sprawozdanie z działalności i wykonania budżetu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
za 2017r. oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej na 2018r.,
b) sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz realizacji „Gminnego Programu
Wspierania Rodziny na 2017r„
c) ocenę zasobów pomocy społecznej.

Radna pani Rita Grądalska wniosła, aby możliwie najszybciej podjąć działania mające na celu
stworzenie domu spokojnej starości w Gminie.

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych pan Józef Wilczek ocenił pozytywnie pracę Ośrodka
Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach. Jednocześnie zwrócił się do pani Burmistrz z prośbą
o poprawę warunków lokalowych pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej. Stwierdził, że Gmina
dysponuje budynkami, które mogłyby zostać zagospodarowane na ośrodek pomocy społecznej.

Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek w imieniu wszystkich radnych złożył podziękowania
pracownikom Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach za ciężką pracę na
rzecz mieszkańców.

Ad. 5.
a) Pani Sylwia Wróbel z Pracowni Projektowo-Usługowej omówiła projekt uchwały w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie Rozwadza.

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

Uchwała Nr LII/347/2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszaru w obrębie Rozwadza 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 zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
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Uchwała Nr LII/339/2018 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2018r. została podjęta w drodze
głosowania, wynikiem:
15 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 LII/340/2018 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Januszkowicach została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

15 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

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

Uchwała Nr LII/341/2018 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Żyrowej została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:
15 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

e) Inspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pani Joanna BuskaGnoińska omówiła projekt uchwały w sprawie

określenia zasad udzielania dotacji celowej ze

środków budżetu Gminy Zdzieszowice na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na
proekologiczne.

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pani Maria Kampa poinformowała,
że Komisja proponuje zmianę zapisu w uchwale w taki sposób aby umożliwić udzielenie dotacji
również dla nowopowstałych budynków mieszkalnych oraz zwiększyć kwotę dotacji na panele
fotowoltaiczne i pompę ciepła w § 4 ust. 1 pkt 2 na kwotę 5000 zł.
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Burmistrz Zdzieszowic pani Sybila Zimerman poinformowała, że podtrzymuje swoje stanowisko
w zakresie przygotowanego projektu, uzasadniając, że uchwała ma na celu wyeliminować istniejące
nieekologiczne systemy ogrzewania. W nowopowstałych budynkach muszą zostać wybudowane
ekologiczne systemy, gdyż wynika to z przepisów. W zakresie zwiększenia kwoty na dotację dla
paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła Burmistrz Zdzieszowic stwierdziła, że pula w budżecie
przeznaczona na dotacje jest ograniczona. W przypadku zwiększenia kwoty może się okazać, że
dotację otrzyma mniejsza ilość mieszkańców.

Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek ogłosił 5 minut przerwy.

Za zgodą Przewodniczącego Rady obrady opuścił radny pan Jan Kuska.

Przewodniczący Rady wznowił obrady i zaproponował, aby członkowie Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Budżetu spotkali się w czasie przerwy i ponownie rozważyli swoje stanowisko.
Przewodniczący stwierdził, że być może dodatkowe wyjaśnienia pani Burmistrz wpłynęły na zmianę
stanowiska członków Komisji w zakresie wnioskowanych zmian.

Przewodniczący Rady ogłosił 5 minut przerwy.

Po wznowieniu obrad głos zabrała Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pani
Maria Kampa, która poinformowała, że członkowie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
jednogłośnie wycofali się z propozycji dofinansowania w przypadku budowy systemu ogrzewania w
nowopowstałych budynkach natomiast Komisja nie wycofała się z wniosku o zwiększenie kwoty
dotacji dla paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła.

Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek poddał pod głosowanie wniosek o zwiększenie kwoty
w § 4 ust. 1 pkt 2 uchwały z kwoty 3000 zł na kwotę 5000 zł. Wynik głosowania:

4 głosy za
8 głosów przeciw
1 głos wstrzymujący

Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek poinformował, że wniosek został odrzucony i poddał pod
głosowanie uchwałę zgodnie z treścią przedłożoną przez Burmistrza Zdzieszowic.
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Uchwała Nr LII/342/2018 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu
Gminy Zdzieszowice na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne została
podjęta w drodze głosowania, wynikiem:
11 głosów za
0 głosów przeciw
3 głosy wstrzymujące

f) Inspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pani Beata Sulik omówiła
projekt uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej.

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych pan Józef Wilczek poinformował, że Komisja
zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

Uchwała Nr LII/343/2018 w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej
została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:
14 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

g) Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych pan Józef Wilczek poinformował, że Komisja
zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

Uchwała Nr LII/344/2018 w sprawie wyrażenia woli na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą
Zdzieszowice a Gminą Krapkowice została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

14 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

h) Kierownik Referatu Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych pani Sabina Kurdyna
omówiła projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi publicznej gminnej drogi nr 106046
O ul. Leśna w Żyrowej.
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Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych pan Józef Wilczek poinformował, że Komisja
zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

Uchwała Nr LII/345/2018 w sprawie pozbawienia kategorii drogi publicznej gminnej drogi nr 106046
O ul. Leśna w Żyrowej została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

14 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

i) Kierownik Referatu Gospodarki Mieniem i Rolnictwa pan Michał Kilisz wniósł aby w podstawie
prawnej przed słowami „o samorządzie gminnym” dodać słowa „ustawy z dnia 8 marca 1990r.”,
których pomyłkowo zostały pominięte.
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych pan Józef Wilczek poinformował, że Komisja
zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

Uchwała Nr LII/346/2018 w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy
Zdzieszowice w roku 2018wraz z z wprowadzoną zmianą 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 między sesyjnym na
zaproszenie Burmistrza Gogolina Joachima Wojtali wziął udział w konferencji nt. ochrony i promocji
zdrowia zorganizowanej w ramach Światowego Dnia Zdrowia. Przewodniczący Rady obecny był
również na Wiosennym Dniu Seniora zorganizowanym przez Dom Dziennego Pobytu „Stokrotka”
i Publiczną Szkołę Podstawową Nr 2 w Zdzieszowicach.
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Ad. 8.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej pan Piotr Adamski poinformował, że Komisja odbyła jedno
posiedzenie, którego 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 nie odbyła żadnego posiedzenia w okresie międzysesyjnym. Najbliższe posiedzenie
Komisji odbędzie się 8 maja 2018r.

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych pan Józef Wilczek poinformował, że Komisja odbyła
jedno posiedzenie. Tematem posiedzenia był monitoring miasta i gminy oraz opiniowanie projektów
uchwał na sesję.

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pani Maria Kampa poinformowała,
że Komisja odbyła jedno posiedzenie, którego tematem była sytuacja finansowa oraz stan techniczny
budynku Ośrodka zdrowia. Komisja zaopiniowała również projekty uchwał na sesję.

Ad. 9.
Pisemne interpelacje na ręce Przewodniczącego Rady złożyli następujący radni:
- pan Zbigniew Józefiok,
- pani Maria Kampa,
- pani Klaudia Kazik,
- pani Ewa Schweda,
- pan Marek Skóra.

Ad 10.
Do udzielonych odpowiedzi na interpelacje radni nie wnieśli uwag.

Ad. 11.
Radna pani Maria Kampa zapytała czy jest już dostępny nowy harmonogram wywozu odpadów
komunalnych.
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Burmistrz Zdzieszowic pani Sybila Zimerman poinformowała, że nowy harmonogram pojawi się na
stronie internetowej jeszcze w bieżącym tygodniu.

Ad. 12.
Przewodniczący

Rady

pan

Edward

Paciorek

zamknął

w Zdzieszowicach.

Protokołowała:
Aleksandra Bukowińska
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obrady

LII

Sesji

Rady

Miejskiej

