Protokół Nr V/2015
z Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
w dniu 25 lutego 2015 r.

Stan ewidencyjny -1 5 radnych
Obecnych - 1 4 radnych
Nieobecna: Brygida Labisz

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 IV/2015 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 21 stycznia
2015 r.
4. Zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
dla gospodarstw domowych i pozostałych odbiorców.
5. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych i pozostałych odbiorców,
b)

w

sprawie

wyrażenia

zgody

na

sprzedaż

lokalu

użytkowego

położonego

w Zdzieszowicach,
c) w sprawie ustalenia kryteriów na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznych
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez
gminę Zdzieszowice,
d) w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Zdzieszowice,
e) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (działka nr 1415/1 arkusz
mapy 11 o pow. 0,1482 ha),
f) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (działka nr 1416/2 arkusz
mapy 11 o pow. 0,4905 ha),
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g) w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty targowej na terenie Gminy
Zdzieszowice, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości ich wynagrodzenia za inkaso
oraz zwolnień z opłaty targowej na terenie Gminy Zdzieszowice,
h) w sprawie dokonania zmian budżetu na 2015 rok.
6. Sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym - Burmistrz Zdzieszowic.
7. Sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym - Przewodniczący Rady.
8. Sprawozdanie komisji stałych z prac w okresie międzysesyjnym - przewodniczący komisji
stałych.
9. Interpelacje radnych.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na poprzedniej sesji.
11. Wolne wnioski, zapytania radnych i informacje.
12. Zakończenie sesji.

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

Przewodniczący

Rady pan

Edward

Paciorek

pogratulował

wszystkim

nowo

wybranym

Przewodniczącym Zarządu poszczególnych osiedli.

Ad.2.
Burmistrz Zdzieszowic pani Sybila Zimerman poprosiła o wprowadzenie do porządku obrad
projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach
Przedsiębiorstwa „Wodociągi i Kanalizacja” Spółka z o.o. w Zdzieszowicach (pkt 5i) oraz projektu
uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krapkowickiemu (pkt 5j).

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie proponowane zmiany do porządku obrad, wynik
głosowania:
14 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących
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Ad. 3.
Protokół N r IV/2015 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 21 stycznia 2015 r. został
przyjęty w drodze głosowania, wynikiem:
14 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

Ad.4.
Prezes Spółki WiK pani Izabela Bielka poinformowała, iż wniosek w sprawie zatwierdzenia taryf za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych
i pozostałych odbiorców szczegółowo został omówiony na komisji wspólnej.

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pani Maria Kampa poinformowała, iż
na komisji wspólnej z Komisja Spraw Społecznych, radni pozytywnie zaakceptowali wniosek
taryfowy.

Ad. 5.
a) Uchwała N r Y/43/2015 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych i pozostałych odbiorców została
podjęta w drodze głosowania, wynikiem:
14 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

b) Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pani Maria Kampa poinformowała,
iż komisja pozytywnie zaakceptowała projekt uchwały, który szczegółowo został omówiony na
posiedzeniu komisji.

Uchwała Nr V/44/2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego położonego
w Zdzieszowicach została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:
14 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących
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c) Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu pan Karol Kowalski poinformował, iż
komisja nie wniosła uwag do projektu uchwały.

Uchwała Nr V/45/2015 w sprawie ustalenia kryteriów na drugi etap postępowania rekrutacyjnego
do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych
przez gminę Zdzieszowice została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:
14 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

d) Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych pan Józef Wilczek poinformował, iż komisja
przyjęła do wiadomości zmiany do Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Zdzieszowice.

Pracownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pan Adrian Zimerman
poinformował, iż zmiany do Regulaminy utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
obejmują dwa zakresy. Pierwszy z nich dotyczy rezygnacji z pojemników 60 1 w zabudowie
jednorodzinnej lub wielorodzinnej, natomiast drugi mówi o tym, iż zbiórka odpadów zielonych
w sezonie letnim będzie odbywała się raz na dwa tygodnie, a nie raz na tydzień, jak było
dotychczas.

Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek zasugerował, aby zmienić zapis w regulaminie
mówiący o tym, iż odpady biodegradowalne będą odbierane w okresie od 1 maja do 31
października, natomiast popiół od 1 listopada do 30 kwietnia,gdyż zapis ten nie współgra
z panująca aurą pogodową.

Pan Adrian Zimerman wyjaśnił, iż zmiana ta nie zostanie ujęta w regulaminie, dopóki nie zostanie
uchwalona przez Zarząd Związku Międzygminnego „Czysty Region”, nastąpi to najpóźniej do
jesieni bieżącego roku.

Sołtys wsi Krępna pan Józef Kaletta poinformował, iż „Czysty Region” przydziela pojemniki na
odpady biodegradowalne w zależności od ilości osób zamieszkuj ących gospodarstwo domowe,
jednak dogodniej byłoby w zależności od obszaru działki jaki posiada dane gospodarstwo.
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Burmistrz Zdzieszowic pani Sybila Zimerman wyjaśniła, iż wszelkie sugestie mieszkańców
dotyczące „luźnego” terminu odbierania popiołu i liści zostały przekazane do Zarządu, a następnie
podczas zebrania wszystkich przedstawicieli gmin następuje głosowanie, a dopiero na końcu na
Sesji Rady Miejskiej jest podejmowana uchwała. Ponadto jeżeli chodzi o limit pojemników na
odpady biodegradowalne cena przyjęta jest za osobę, a nie za wielkość posiadanej działki.

Pan Adrian Zimerman poinformował, iż przedstawiciele Związku Międzygminnego „Czysty
Region” w przypadku odpadów zielonych można zbierać je do worków w nieograniczonej ilości.

Przewodniczący Rady poinformował, iż tej informacji nie ma zapisanej w regulaminie.

Uchwała Nr Y/46/2015 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Zdzieszowice została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:
14 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

e) Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pani Maria Kampa poinformowała,
że komisja zaakceptowała poprzednią decyzję Rady Miejskiej, że w przypadku przekształcenia
prawa

użytkowania

wieczystego

w

prawo

własności

nieruchomości

dla

nieruchomości

zabudowanej udzieli 40 % bonifikaty, natomiast dla nieruchomości niezabudowanej 0 %
bonifikaty.

Uchwała Nr V/47/2015 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (działka nr
1415/1 arkusz mapy 11 o pow. 0,1482 ha) została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:
14 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

Przewodniczący Rady ogłosił 5 min przerwy.

f) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (działka nr
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1416/2 arkusz mapy 11 o po w. 0,4905 ha) został odrzucony w drodze głosowania, wynikiem:
0 głosów za
14 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

g) Przewodnicząca Komisji rozwoju Gospodarczego i Budżetu pani Maria Kampa wyjaśniła, iż
zmiana w uchwale dotyczy tylko zmiany inkasenta. Ponadto komisja pozytywnie zaakceptowała
projekt uchwały.

Uchwała Nr V/48/2015 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty targowej na
terenie Gminy Zdzieszowice, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości ich wynagrodzenia
za inkaso oraz zwolnień z opłaty targowej na terenie Gminy Zdzieszowice została podjęta w drodze
głosowania, wynikiem:
14 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

h) Skarbnik Gminy pani Zdzisława Krukowska poinformowała, iż zmiana do projektu uchwały
wynika z przystąpienia Gminy Zdzieszowice

do partycypacji w kosztach z Powiatem

Krapkowickim na przygotowanie projektu i całej dokumentacji technicznej modernizacji ulicy Góry
Świętej Anny w Zdzieszowicach od dużego przejazdu kolejowego do ronda na „Starym Osiedlu”
w Zdzieszowicach.

Uchwała Nr V/49/2015 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2015 rok została podjęta w drodze
głosowania, wynikiem:
14 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

i) Uchwała Nr V/50/2015 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na
udziałach Przedsiębiorstwa „Wodociągi i Kanalizacja” Spółka z o.o. w Zdzieszowicach została
podjęta w drodze głosowania, wynikiem:
14 głosów za
0 głosów przeciw
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O głosów wstrzymujących

j) Uchwała Nr W51/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krapkowickiemu
została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:
14 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymuj ących

Ad.6.
Sprawozdanie z prac z okresu międzysesyjnego złożyła Burmistrz Zdzieszowic pani Sybila
Zimerman, stanowi ono załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.7.
Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek poinformował, iż w okresie międzysesyj nym
uczestniczył m. in. w wyborach Przewodniczących i Zarządu Osiedla na terenie miasta
Zdzieszowice, w gali najlepsi z najlepszych w PSP nr 3, w spotkaniu komisji doraźnej w sprawie
dyżurów aptek w Starostwie Powiatowym, w szkoleniu dla Przewodniczących Rady i Powiatu
w Opolu, oraz w szkoleniu w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach prowadzonym przez prezesa
Związku Gmin Śląska Opolskiego pana Czesława Tomalik.

Ponadto Przewodniczący Rady w związku z otrzymanym pismem ze Stowarzyszenia Osób
Niepełnosprawnych w Zdzieszowicach zaapelował o pomoc finansową dla czternastoletniego
chłopca z wrodzoną wadą słuchu, któremu podczas wycieczki klasowej do aąuaparku zaginął aparat
słuchowy.

Ad. 8.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej pan Piotr Adamski poinformował, że komisja w okresie
międzysesyjnym odbyła jedno posiedzenie, którego tematem była kontrola przestrzegania ochrony
danych, szczególnie osobowych w Publicznym Gimnazjum w Zdzieszowicach po nowelizacji
Ustawy o ochronie danych osobowych .

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu pan Karol Kowalski poinformował, że komisja
w okresie międzysesyjnym odbyła jedno posiedzenie, którego tematem była analiza kosztów
klubów sportowych w Gminie Zdzieszowice.
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Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych pan Józef Wilczek, poinformował, że komisja
w okresie międzysesyjnym odbyła dwa posiedzenia. Tematem pierwszego posiedzenia było
utrzymanie czystości i gospodarka odpadami w Gminie. Na drugim posiedzeniu wspólnym
z Komisją Rozwoju Gospodarczego i Budżetu komisje omówiły wniosek taryfowy za zaopatrzenie
w wodę oraz odprowadzanie ścieków w gminie Zdzieszowice. Ponadto odczytał podjęte na
posiedzeniach wnioski.

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pani Maria Kampa poinformowała, iż
komisja w okresie międzysesyjnym spotkała się dwa razy. Na pierwszym posiedzeniu omówiła
analizę kosztów utrzymania budynków będących w zasobach gminy, natomiast na drugim
posiedzeniu wspólnym z Komisją Spraw Społecznych komisje omówiły wniosek taryfowy za
zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzanie ścieków w gminie Zdzieszowice. Ponadto odczytała
podjęte na posiedzeniach wnioski.

Ad.9.
Pisemne interpelacje złożyli następujący radni:
- Grądalska Rita,
- Józefiok Zbigniew,
- Kampa Maria,
- Skóra Marek
- Wenio Stanisław

Radny pan Jan Kuska poprosił o naprawę progów zwalniających na ul. Myśliwca oraz
o odwrócenie znaków pionowych do pozycji pierwotnej.

Zastępca Burmistrza pan Artur Gasz poinformował, iż w ubiegłym roku Gmina Zdzieszowice
wydatkowała kwotę 7 tys zł przeznaczoną na remont progów zwalniających, jednak ta kwota
okazała się niewystrajająca, gdyż wymagają one stałych nakładów finansowych. Ponadto
poinformował, iż w przypadku znaków drogowych zabezpieczono środki finansowe przeznaczone
na ten cel, jednak umowa zawierana jest grupowo po uprzednim zgromadzeniu zleceń.

Ad. 10.
Nie wniesiono uwag.
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A d .ll.
Radny pan Marian Maruszewski poinformował, że pomiędzy hotelami Zębiec A3 i B3, gdzie
została wykonana wiata śmietnikowa, nie sprzątnięto śmieci.

Burmistrz Zdzieszowic pani Sybila Zimerman poinformowała, iż po wykonaniu wiaty śmietnikowej
wszystkie śmieci zostały uprzątnięte, jednak w tym miejscu są one stale gromadzone.

Radna Powiatu Krapkowickiego pani Monika Wąsik - Kudła przedstawiła problem dyżurów aptek,
z którym gmina Zdzieszowice zmaga się w ostatnich miesiącach.

Sołtys wsi Krępna pan Józef Kaletta ponownie poprosił o remont studzienek kanalizacyjnych na
głównej ulicy we wsi Krępna.

Sołtys wsi Jasiona pan Piotr Santura poprosił o zbudowanie parkingu przy stacji kolejowej we wsi
Jasiona.

Ad. 12.
Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek zaniknął obrady V Sesji Rady Miejskiej
w Zdzieszowicach.

Protokołowała:
Malwina Czajka

9

