Protokół Nr YIII/2015
z Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
w dniu 27 maja 2015 r.

Stan ewidencyjny -15 radnych
Obecnych - 14 radnych
Nieobecny pan Zbigniew Józefiok

Sesja odbyła się w sali narad Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach.
Czas trwania obrad od godz. 1530 do godz. 1745
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wnioski o zmianę porządku obrad.
3. Przyjęcie Protokołu Nr YII/2015 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 kwietnia
2015 r.
4. Stan bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Zdzieszowice.
5. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko - Gminnego Ośrodka
Kultury Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach,
b) w sprawie dokonania zmian budżetu na 2015 rok,
c) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
d) w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na
ławników,
e) w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska miejskiego w Zdzieszowicach,
6. Sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym - Burmistrz Zdzieszowic.
7. Sprawozdanie z prac w okresie między sesyjnym - 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.
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A d.l.
Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek dokonał otwarcia VIII Sesji Rady Miejskiej
w Zdzieszowicach i stwierdził prawomocność obrad.

Ad.2.
Burmistrz Zdzieszowic pani Sybila Zimerman poprosiła o wycofanie z porządku obrad projektu
uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska miejskiego w Zdzieszowicach (pkt 5e) ze
względu na nowe rozwiązania zaproponowane przez kupców, które zostaną uwzględnione poprzez
przygotowanie nowego projektu uchwały.

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 YII/2015 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia

2015 r. został
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przyjęty w drodze głosowania, wynikiem:
14 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

Ad.4.
Komendant Komisariatu Policji w Zdzieszowicach pan Krzysztof Księski omówił przedłożone
Radzie Miejskiej w Zdzieszowicach sprawozdanie dotyczące stanu bezpieczeństwa publicznego w
Gminie Zdzieszowice za 2014 rok,.stanowi ono załącznik do niniejszego protokołu.

Komendant Straży Miejskiej pan Arkadiusz Mróz omówił działalność Straży Miejskiej w
Zdzieszowicach za 2014 rok zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem, które stanowi załącznik do
protokołu.

Radna pani Brygida Labisz poprosiła w imieniu mieszkańców o interwencję w sprawie
bezpiecznego wyjazdu i wjazdu pojazdów do sklepu „Biedronka”, rosnące tam drzewa (lipy)
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przysłaniają widoczność i stwarzają niebezpieczeństwo.

Ponadto poprosiła o zwrócenie się do właściciela działki naprzeciwko Stacji Orlen z prośbą o jej
wykoszenie, gdyż wysoka trawa utrudnia widoczność kierowcom przy wjeździe na ul. Kozielską
oraz o pomoc w interwencji do Zarządu Dróg Wojewódzkich o zamontowanie barierek ochronnych
przy mostku na ul. Kozielskiej.

Radna pani Brygida Labisz poprosiła o zwrócenie się do Starostwa Powiatowego w Krapkowicach
w sprawie usunięcia wysokiego krzewu znajdującego się na skrzyżowaniu ul. Góry Św. Anny z ul.
Filarskiego, naprzeciwko posesji Kała, krzew utrudnia widoczność kierowcom.
Ponadto zapytała czy są już zlokalizowane wysypiska śmieci.

Burmistrz Zdzieszowic pani Sybila Zimerman poinformowała, iż Regionalna Dyrekcja Ochrony
Środowiska wydała negatywną opinię w sprawie wycinki wnioskowanych drzew przy wyj eździe ze
sklepu „Biedronka”, gdyż nie stanowią one zagrożenia.
W przypadku wysypisk śmieci, w zeszłym miesiącu została zabezpieczona kwota na likwidacje
wysypisk śmieci.

Radny pan Piotr Adamski zapytał na ile monitoring w miejscowości Zdzieszowice jest pomocny w
zidentyfikowaniu sprawców zdarzeń oraz czy są perspektywy jego modernizacji w celu ulepszenia.

Komendant Komisariatu Policji w Zdzieszowicach pan Krzysztof Księski poinformował, iż
monitoring jest nieocenionym narzędziem pracy, jednak jakość kamer jest nie najlepsza, atutem by
było rozszerzenie monitoringu i jego ulepszenie. Ponadto niejednokrotnie dzięki niemu zostali
schwytani sprawcy zdarzeń.

Radny pan Marian Maruszewski zapytał jakie są przeciwwskazania, aby zatrudnić dodatkowe
osoby do pracy w policji, jeżeli są wolne etaty, a ponadto czy zmieniła się sytuacja bezpieczeństwa
w gminie od momentu, kiedy jest zatrudnionych 3 strażników miejskich, a nie 4 jak to było
wcześniej.

Komendant Komisariatu Policji w Zdzieszowicach pan Krzysztof Księski poinformował, że brak
jest chętnych osób do pracy w policji z terenu Krapkowic i Zdzieszowic, prawdopodobnie
odstraszają ich niskie zarobki.
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Komendant Straży Miejskiej pan Arkadiusz Mróz wyjaśnił, iż 3 osobowy skład strażników jest
wystarczający na dzień dzisiejszy. Kiedy załoga liczyła 4-osobowy skład - straż miejska pracowała
w systemie dwuzmianowym.

Przewodniczący Zarządu Osiedla Akacjowa - Zielona pan Rainhard Winkler poinformował, iż
dyżurni z Krapkowic pracujący w godzinach popołudniowych i nocnych posiadają słabe rozeznanie
w terenie.

Radny Rady Miejskiej pan Józef Wilczek zapytał o ocenę sytuacji po reorganizacji policji w gminie.
Ponadto zapytał jak wyjaśnić sytuację, w której często kiedy potrzebuje się służb patrolowych w
danym miejscu to ich nie m a , a kiedy się nie potrzebuje to są.

Komendant Komisariatu Policji w Zdzieszowicach pan Krzysztof Księski wyjaśnił, że na każdej
zmianie popołudniowej i nocnej jest tylko jeden patrol, rzadko kiedy jest więcej niż dwóch
policjantów, nie zawsze patrol jest tam gdzie być powinien, gdyż występuje szczególnie dużo
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interwencji domowych, których źródłem są lokale socjalne w Zdzieszowicach. Patrole są rozliczane
z czasu reakcji na zdarzenie, który wynosi do 7-8 min w terenie zabudowanym i w obszarze
wiejskim. W przypadku, gdy policjant patrolowy jest zajęty na interwencje są wysyłani poglacjalni
kryminalni.

Komendant Straży Miejskiej pan Arkadiusz Mróz poinformował, iż Straż Miejska i Komenda
Policji współpracują ze sobą. Ponadto strażnicy na każdą interwencję starają się zareagować, jeżeli
z jakiś przyczyn sami nie mogą się stawić w danym miejscu - sprawa jest przekazywana do
Komendanta Komisariatu Policji.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej pan Marek Kucharski omówił działalność
straży pożarnych, informując m.in. o wzroście liczby pożarów w 2014 roku w stosunku do roku
poprzedniego.

Radna pani Rita Grądalska zapytała czy straż pożarna ma jakiś wpływ na to, aby zobowiązać
właścicieli starych, opuszczonych i rozpadających się budynków znajdujących się w bliskim
sąsiedztwie budynków zamieszkałych do ich rozbiórki, gdyż często są podpalane.
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Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej pan Marek Kucharski poinformował, iż
sprawy te należą do właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, ponadto istnieje
zapis w prawie budowlanym, iż jeżeli obiekty budowlane stanowią zagrożenie można to zgłosić za
pośrednictwem organów straży miejskiej bądź policji.

Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek ogłosił 10 min przerwy.

Ad. 5.
a) Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pani Maria Kampa poinformowała,
iż komisja pozytywnie zaakceptowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu poinformował, iż komisji nie wnosi żadnych
uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek zapytał czym spowodowana jest tak wysoka strata w
bilansie przygotowanym przez Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji.

Główna Księgowa Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji pani Monika Roskosz
wyjaśniła, iż strata w bilansie za 2014 rok spowodowana jest kosztami amortyzacji środków
trwałych przyjętych do użytkowania przed 2012 rokiem.

Uchwała Nr YIII/72/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach została podjęta w drodze
głosowania, wynikiem:
14 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

b) Kierownik Referatu Budżetowo - Finansowego pani Jolanta Śledź omówiła korektę do uchwały
w sprawie dokonania zmian budżetu na 2015 rok.

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pani Maria Kampa zapytała czy kwota
w wysokości 25 000 zł na różne remonty na terenie gminy m.in. tablic, oznakowania ulic, ławek,
urządzeń zabawowych jest wystarczająca.
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Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pan Wiesław Paliwoda
poinformowała, iż kwota w wysokości 25000 zł zabezpieczona w budżecie na zakup usług
remontowych jest wystarczająca.

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pani Maria Kampa poinformowała, iż
komisja pozytywnie zaakceptowała projekt uchwały.

Uchwała Nr VIII/73/2015 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2015 rok 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,
iż komisja pozytywnie zaakceptowała projekt uchwały.

Uchwała Nr VIII/74/2015 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej została podjęta
w drodze głosowania, wynikiem:
14 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

d) Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek zapytał czy radni mogą wchodzić w skład zespołu
do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników.

Sekretarz Gminy pani Brygida Bukowińska odpowiedziała, iż w poprzedniej kadencji w skład
zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników wchodziło trzech
radnych, którzy już w obecnej kadencji nie są członkami Rady Miejskiej. Ponadto poinformowała,
iż wybory ławników muszą zostać przeprowadzone najpóźniej w październiku bieżącego roku.

Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek poprosił o zgłoszenie trzech osób do zespołu do
przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników.
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Do zespołu w sprawie przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników zgłosili się:
1. Pan Marian Maruszewski,
2. Pani Rita Grądałska,
3. Pan Jan Kuska.

Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek poddał pod głosowanie kolejno zgłoszone kandydatury
radnych do zespołu w sprawie przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników:

1. Pan Marian Maruszewski:

Wynik głosowania:
13 głosów za
0 głosów przeciw
1 głos wstrzymujący

2. Pani Rita Grądałska

Wynik głosowania:
13 głosów za
0 głosów przeciw
1 głos wstrzymujący

3. Pan Jan Kuska

Wynik głosowania:
13 głosów za
0 głosów przeciw
1 głos wstrzymujący

Uchwała Nr VIII/75/2015 w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych
kandydatach na ławników została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:
14 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących
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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 międzysesyjnym
uczestniczył m.in.: w złożeniu kwiatów pod Pomnikiem Powstańca Śląskiego w Zdzieszowicach, w
spotkaniu z mieszkańcem Starej Części Miasta, w festynie w Krępnej.

Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek oraz Burmistrz Zdzieszowic pani Sybila Zimerman
złożyli serdeczne życzenia z okazji 25-lecia istnienia samorządu.

Ad. 8.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej pan Piotr Adamski poinformował, że komisja w okresie
międzysesyjnym spotkała się dwa razy. Tematem spotkań była kontrola zadania pn.„ Budowa drogi
na ul. Jagodowej w Żyrowej”.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu pan Karol Kowalski poinformował, że komisja
w okresie międzysesyjnym odbyła jedno posiedzenie. Tematem posiedzenia był kalendarz
wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych organizowanych na terenie Gminy Zdzieszowice.

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych pan Józef Wilczek, poinformował, że komisja
w okresie międzysesyjnym odbyła jedno posiedzenia, którego tematem była m.in. Ochrona zdrowia
mieszkańców i profilaktyka zdrowotna w Gminie Zdzieszowice oraz Program naprawy Spółki
WiK.

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pani Maria Kampa poinformowała, iż
komisja w okresie międzysesyjnym spotkała się raz. Tematem posiedzenia była analiza wykonania
budżetu za 2014 rok - wydatki.

Ad.9.
Pisemne interpelacje złożyli następujący radni:
- pani Rita Grądalska
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- pani Brygida Labisz,
- pani Kampa Maria,,
- pan Kuska Jan
- pani Schweda Ewa,
- pan Wilczek Józef.

Ad. 10.
Nie wniesiono uwag.

Ad. 11.
Radny pan Piotr Adamski zapytał czy istnieje możliwość zwiększenia częstotliwości wywozu
odpadów zielonych w zabudowie niskiej.

Burmistrz Zdzieszowic pani Sybila Zimerman odpowiedziała, iż podczas rozpiski przetargu wielu
mieszkańców, szczególnie właścicieli domków jednorodzinnych zdeklarowało się, iż stworzą
własne kompostowniki i nie będą korzystać z wywozu odpadów zielonych. Po rozpisanym
przetargu dużo osób zmieniło deklaracje więc zmniejszyły się również finanse, co w konsekwencji
doprowadziło do zmniejszenia częstotliwości wywozu tych odpadów.

Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek zasugerował, aby znaleźć rozwiązanie, które pozwoli
zakończyć spór wywozu odpadów zielonych i popiołu podczas okresów przejściowych wiosną i
jesienią.

Radca Prawny pani Elżbieta Mikitów - Pakura wyjaśniła, iż zmieniły się kryteria przy wyborze
wykonawcy, niektóre gminy ustalają oprócz ceny również jako drugie kryterium częstotliwość
wywozu odpadów. Podczas następnego wyboru oferenta Gmina Zdzieszowice powinna rozważyć
wybór kryterium częstotliwości wywozu odpadów punktowane równoważnie z ceną, a nie mające
wpływu na jej wysokość. W obecnej chwili nie ma możliwości zmiany umowy zawartej
w trybie zamówienia publicznego.

Przewodniczący Zarządu Osiedla pan Mirosław Potas poinformował o zepsutych progach
zwalniających na Osiedlu Piastów II.

Ad. 12.

Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek zamknął obrady VIII Sesji Rady Miejskiej
w Zdzieszowicach.

Protokołowała:
MalwalPt!zajka
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