Protokół Nr IV/2015
z Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
w dniu 21 stycznia 2015 r.

Stan ewidencyjny -15 radnych
Obecnych - 14 radnych
Nieobecna: Klaudia Kazik

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 III/2014 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 grudnia
2014 r.
4. Zapoznanie radnych z uchwałami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu:
a) w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej gminy na 2015r.,
b) w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej,
c) w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały
budżetowej,
d) dyskusja nt. projektu uchwały budżetowej na 2015 rok.
5. Podjęcie uchwały budżetowej na 2015 rok.
6. Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej.
7. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok dla Gminy Zdzieszowice,
b) w sprawie zamiar likwidacji Oddziału Zamiejscowego Publicznego Przedszkola nr 2 im.
Kubusia Puchatka w Zdzieszowicach,
c) w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Januszkowice,
d) w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Jasiona,
e) w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Krępna,
f) w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Oleszka,
g) w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Rozwadza,
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h) w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Żyrowa,
i) w sprawie zarządzenia wyborów Przewodniczącego Zarządu i Zarządu Osiedla Stara
Część Miasta,
j) w sprawie zarządzenia wyborów Przewodniczącego Zarządu i Zarządu Osiedla Piastów I,
k) w sprawie zarządzenia wyborów Przewodniczącego Zarządu i Zarządu Osiedla
Piastów II,
l) w sprawie zarządzenia wyborów Przewodniczącego Zarządu i Zarządu Osiedla
Kościuszki - Korfantego,
ł) w sprawie zarządzenia wyborów Przewodniczącego Zarządu i Zarządu Osiedla
Akacjowa - Zielona,
m) w sprawie zarządzenia wyborów Przewodniczącego Zarządu i Zarządu Osiedla Stare
Osiedle.
8. Sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym - Burmistrz Zdzieszowic.
9. Sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym - Przewodniczący Rady.
10. Sprawozdanie komisji stałych z prac w okresie międzysesyjnym - przewodniczący komisji
stałych.
11. Interpelacj e radnych.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na poprzedniej sesji.
13. Wolne wnioski, zapytania radnych i informacje.
14. Zakończenie sesji.

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

Ad.2.
Przewodniczący Rady poprosił o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie
uchwalenia planu pracy komisji stałej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach na I półrocze 2015r. jako
pkt 7n.

Burmistrz Zdzieszowic pani Sybila Zimerman poprosiła o wprowadzenie do porządku obrad
projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia spłaty
pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Opolu, zaciągniętej przez „Wodociągi i Kanalizacja” Sp. zo.o z siedzibą w Zdzieszowicach na
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zadanie pn.: „Program gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice” jako pkt 7o
oraz

projektu uchwały

w

sprawie

zasad

wynajmowania

lokali wchodzących

w

skład

mieszkaniowego zasobu gminy Zdzieszowice jak pkt 7p.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie proponowane zmiany do porządku obrad, wynik
głosowania:
14 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących
Ad.3.
Protokół Nr III/2014 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 grudnia 2014 r. został
przyjęty w drodze głosowania, wynikiem:
14 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

Ad.4.
Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek zapytał radnych czy mają uwagi do otrzymanych w
materiałach opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu:
a) w sprawie przedłożonego projektu uchwały budżetowej gminy Zdzieszowice na 2015 rok;
b) w sprawie przedłożonego projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy
finansowej,
c) w sprawie możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej.

Radni nie wnieśli uwag i przyjęli opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu do wiadomości.

d) Skarbnik Gminy pani Zdzisława Krukowska omówiła korektę do projektu uchwały w sprawie
uchwały budżetowej na 2015 rok.

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pani Maria Kampa poinformowała, iż
komisja wyraziła pozytywną opinię w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2015 rok.

Radny pan Karol Kowalski zapytał czy istnieje możliwość przeznaczenia większej ilości środków
finansowych na sport.
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Burmistrz Zdzieszowic pani Sybila Zimerman, poinformowała, iż do tematu finansowania sportu
przez gminę Zdzieszowice można będzie powrócić w miesiącu marcu po rozliczeniu przez Skarbnik
Gminy nadwyżek budżetowych.

Ad. 5.
Uchwała Nr IV/24/2015 w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok została podjęta w drodze
głosowania, wynikiem:
11 głosów za
0 głosów przeciw
3 głosy wstrzymujące

Ad.6.
Skarbnik Gminy wyjaśniła korektę do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej
prognozy finansowej.

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pani Maria Kampa poinformowała, iż
komisja wyraziła pozytywną opinię w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej
prognozy finansowej.

Uchwała Nr IV/25/2015 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej została podjęta
w drodze głosowania, wynikiem:
14 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

Ad. 7.
a) Kierownik Ośrodka Profilaktyki i Wspierania Rodziny pani Marzena Słobodzian omówiła
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na 2015 rok dla Gminy Zdzieszowice zgodnie z przedłożonym projektem uchwały.

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych pan Józef Wilczek poinformował, iż komisja nie
wnosi zastrzeżeń do projektu uchwały.
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Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek poprosił o porównanie z latami poprzednimi poziomu
występowania problemu alkoholizmu i narkomanii w Gminie Zdzieszowice.

Pani Marzena Słobodzian poinformowała, iż ilość osób korzystających z pomocy ośrodka wzrosła,
powodem może być jednak zmiana mentalności wśród społeczeństwa,trudności wychowawcze,
a nie wzrost osób uzależnionych. Ponadto poinformowała, że spożycie alkoholu wśród dzieci
zmalało, jednak

odnotowano

wzrost

spożycia narkotyków.

Występuję

również

problem

nadmiernego spożywania alkoholu przez rodziców.

Przewodniczący Rady zapytał na jakim poziomie w gminie Zdzieszowice występuje przemoc
w rodzinie.

Pani Marzena Słobodzian poinformowała, iż do ośrodka trafia dużo osób, przeważnie kobiet,
jednak może to wynikać z mniejszego oporu i wstydu niż z występowaniem co raz większej ilości
przemocy. Ponadto poinformowała, iż w ubiegłym roku zostało założonych 31 niebieskich kart.

Uchwała

Nr

IV/26/2015

w

sprawie

przyjęcia

Gminnego

Programu

Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok dla
Gminy Zdzieszowice została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:
14 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymuj ących

b)

Dyrektor

BA-EO

pani

Joanna Paciorek wyjaśniła

konieczność

likwidacji

Oddziału

Zamiejscowego Publicznego Przedszkola nr 2 im. Kubusia Puchatka w Zdzieszowicach.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu pan Karol Kowalski poinformował, iż komisja
nie wnosi zastrzeżeń do projektu uchwały.

Uchwała Nr IV/27/2015 w sprawie zamiar likwidacji Oddziału Zamiejscowego Publicznego
Przedszkola nr 2 im. Kubusia Puchatka w Zdzieszowicach została podjęta w drodze głosowania,
wynikiem:
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14 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

c) Uchwała Nr IY/28/2015 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej
w sołectwie Januszkowice została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:
14 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymuj ących

d) Uchwała Nr IW29/2015 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej
w sołectwie Jasiona została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:
14 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymuj ący ch

e) Uchwała Nr IY/30/2015 w sprawie

zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej

w sołectwie Krępna została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:
14 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

f) Uchwała Nr IY/31/2015 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej
w sołectwie Oleszka została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:
14 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymuj ących

g) Uchwała Nr IY/32/2015 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej
w sołectwie Rozwadza została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:
14 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących
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h) Uchwała Nr IY/33/2015 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej
w sołectwie Żyrowa została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:
14 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

i) Uchwała Nr IW34/2015 w sprawie zarządzenia wyborów Przewodniczącego Zarządu
i Zarządu Osiedla Stara Część Miasta została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:
14 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

j) Uchwała Nr IV/35/2015 w sprawie zarządzenia wyborów Przewodniczącego Zarządu
i Zarządu Osiedla Piastów I została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:
14 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących
k) Uchwała Nr IV/36/2015 w sprawie zarządzenia wyborów Przewodniczącego Zarządu
i Zarządu Osiedla Piastów II została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:
14 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymuj ących

l) Uchwała Nr IV/37/2015 w sprawie zarządzenia wyborów Przewodniczącego Zarządu
i Zarządu Osiedla Kościuszki - Korfantego została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:
14 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

ł) Uchwała Nr IW38/2015 w sprawie zarządzenia wyborów Przewodniczącego Zarządu
i Zarządu Osiedla Akacjowa - Zielona została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:
14 głosów za
0 głosów przeciw
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O głosów wstrzymujących

m) Uchwała Nr IV/39/2015 w sprawie zarządzenia wyborów Przewodniczącego Zarządu
i Zarządu Osiedla Stare Osiedle została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:
14 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

n) Uchwała Nr IV/40/2015 w sprawie uchwalenia planu pracy komisji stałej Rady Miejskiej
w Zdzieszowicach na I półrocze 2015r. została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:
14 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

o) Uchwała Nr IW41/2015 o zmianie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia
spłaty pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Opolu, zaciągniętej przez „Wodociągi i Kanalizacja” Sp. zo.o z siedzibą w Zdzieszowicach na
zadanie pn.: „Program gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice” została podjęta
w drodze głosowania, wynikiem:
14 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

p) Pani Irena Kotula - pracownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
wyjaśniła zmiany do projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu gminy Zdzieszowice.

Uchwała Nr IV/42/2015 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu gminy Zdzieszowice została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:
14 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących
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Ad. 8.
Burmistrz Zdzieszowic pani Sybila Zimerman poinformowała, iż w okresie międzysesyjnym
uczestniczyła m.in. w spotkaniu w kancelarii notarialnej w Opolu w sprawie podpisania aktów
notarialnych dotyczących sprzedaży dwóch mieszkań komunalnych położonych w Jasionej,
w noworocznym pucharze piłki siatkowej o puchar Burmistrza Zdzieszowic, w koncercie
noworocznym w sali kinowej w Zdzieszowicach, w spotkaniu z przedstawicielami kolei,
w spotkaniu komisji bezpieczeństwa powiatu krapkowickiego, w spotkaniu Związku Gmin Śląska
Opolskiego, w spotkaniu Rady Nadzorczej Spółki WiK, w spotkaniu z okazji dnia Babci i Dziadka
zorganizowanym przez Radne ze Starej Części Miasta oraz w spotkanie u Wojewody Opolskiego.

■Ad.9.
Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek poinformował, iż w okresie międzysesyj nym
uczestniczył m.in. w spotkaniu z przedstawicielami kolei, w koncercie noworocznym w kinie.
Ponadto poinformował, iż przeanalizował oświadczenia majątkowe radnych.

Ad. 10.

.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej pan Piotr Adamski poinformował, że komisja w okresie
międzysesyjnym odbyła jedno posiedzenie, którego tematem było szkolenie członków komisji
w temacie zasad pracy komisji oraz zapoznanie z dokumentami prawnymi, przydatnymi w pracy
komisji. Ponadto odczytał sprawozdanie z działalności komisji za 2014 rok.

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych pan Józef Wilczek, poinformował, że komisja
w okresie międzysesyjnym odbyła jedno posiedzenie, którego tematem była analiza infrastruktury
drogowej w gminie Zdzieszowice.

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pani Maria Kampa poinformowała, iż
komisja w okresie międzysesyjnym odbyła jedno posiedzenie, na którym dokonała analizy projektu
uchwały budżetowej na 2015 r. oraz analizy wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu pan Karol Kowalski poinformował, że komisja
w okresie międzysesyjnym odbyła jedno posiedzenie, na którym opracowała plan pracy komisji na
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I półrocze 2015 r. oraz wybrała Wiceprzewodniczącego komisji.

A d .ll.
Pisemną interpelację złożył radny pan Jan Kuska.

Ad. 12.
Brak uwag.

Ad. 13
Radna pani Rita Grądalska zapytała czy podczas rozmów z przedstawicielami Polskich Kolei
Państwowych był poruszany temat budowy parkingu dla klientów PKP w Zdzieszowicach.

Burmistrz Zdzieszowic pani Sybila Zimerman wyjaśniła, iż tematyka przekazania terenu oraz ulicy
Kolejowej i Dworcowej będzie poruszana na spotkaniu z władzami PKP we Wrocławiu, na które
również wybiorą się przedstawiciele Rady Miejskiej oraz Urzędu i Gminy.

Wiceprzewodniczący Rady pan Zbigniew Józefiok, zapytał czy są jakieś dobre wieści w sprawie
wznowienia dyżurów aptek w Gminie Zdzieszowic.

Burmistrz Zdzieszowic pani Sybila Zimerman poinformowała, iż Starostwo Powiatowe
w Krapkowicach przygotowuje się do podjęcia uchwały w sprawie dyżurów aptek, w której
zamieściło dyżur w Gminie Zdzieszowice do godziny 22:00, na co wyraziła negatywną opinię ze
względu na częste interwencje mieszkańców. Ponadto poinformowała, iż zaproponowała dyżur
aptek do godz 24:00, jednak nie otrzymała jeszcze odpowiedzi.

Radny pan Mirosław Hankus zapytał czy istnieje możliwość, aby dotacje dla klubów sportowych
były na porównywalnym poziomie w stosunku do 2014 roku.

Burmistrz Zdzieszowic pani Sybila Zimerman poinformowała, że wysokość zaoszczędzonych
środków finansowych będzie można potwierdzić po zamknięciu roku budżetowego.

Radny pan Mirosław Hankus poinformował, iż brak pieniędzy dla poszczególnych klubów
piłkarskich może spowodować ich rozwiązanie.
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Radny pan Marian Maruszewski poinformował, iż między garażami na ul. Filarskiego, a barakami
socjalnymi przy wjeździe na działki od strony Leśnicy znajduje się nowe składowisko śmieci.
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pan Wiesław Paliwoda
poinformował, iż w dniu jutrzejszym składowisko zostanie skontrolowane i uprzątnięte.

Sołtysi wsi:Krępna, Jasiona i Oleszka poprosili o wykonanie parkingu przy stacji kolejowej we wsi
Jasiona.

Ad. 14.
Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek zamknął obrady IV Sesji Rady Miejskiej
w Zdzieszowicach.

Protokołowała:
Malwina Czajka
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