Protokół Nr XXVI/2012
z Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
w dniu 20 września 2012 r.

Stan ewidencyjny - 15 radnych
Obecnych - 14 radnych
Nieobecny - Pan Piotr Adamski

Sesja odbyła się w sali narad Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach.
Czas trwania obrad od godz 1530 do godz.1900-

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wnioski o zmianę porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu XXIII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 26 czerwca 2012r.
i Protokołu XXIV Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 12 lipca 2012r. oraz Protokołu
XXV Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 26 lipca 2012r.
4. Zapoznanie radnych z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. Opinii o informacji
o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012r.
5. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2012r.
6. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Zdzieszowicach - skarga pani Krystyny Kajrys,
b) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Zdzieszowicach - skarga pani Haliny Pietrzak,
c) w sprawie dokonania zmian budżetu na 2012r.,
d) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
e) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości - projekt z dnia 10 lipca 2012r.,
f) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości - projekt z dnia 30 sierpnia 2012r.,
g) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Krępnej,
h) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Żyrowej,
i) w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działek w Januszkowicach,

j) w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu
kosztów podróży radnym Rady Miejskiej w Zdzieszowicach,
k) w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Piastów I oraz uchwały
w sprawie uchwalenia Statutu Stara Część Miasta,
l) w sprawie uchwalenia dopłat do ceny za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych,
m) w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Droga do sukcesu w Gminie Zdzieszowice”
nr w KSI: POKL.09.01.02-16-113/12 w roku szkolnym 2012/2013,
7.

Sprawozdanie

z

prac

w

okresie

międzysesyjnym

-

Przewodnicząca

Rady

Miejskiej

w Zdzieszowicach.
8. Sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym - Zastępca Burmistrza Zdzieszowic.
9.

Sprawozdanie

komisji

stałych

z

prac

w

okresie

międzysesyjnym

-

przewodniczący

komisji stałych.
10. Interpelacje radnych.
11. Odpowiedzi na interpelacje złożone na poprzedniej Sesji.
12. Wolne wnioski.
13. Zakończenie Sesji.

Ad.l.
Przewodniczącą Rady pani Monika Wąsik-Kudla dokonała otwarcia XXVI Sesji Rady Miejskiej
w Zdzieszowicach i stwierdziła prawomocność obrad.

Ad.2.
Do porządku obrad nie wniesiono uwag.

Ad.3.
Protokół Nr XXIII/2012 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 26 czerwca 2012r., protokół Nr
XXIV/2012 z dnia 12 lipca 2012r. i protokół Nr XXV/2012 z dnia 26 lipca 2012r. zostały przyjęte w drodze
głosowania, wynikiem:
14 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących
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Ad.4.
Przewodnicząca Rady

odczytała opinię Regionalnej

Izby

Obrachunkowej

w Opolu nt.

opinii

o informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012r.

Ad.5.
Skarbnik Gminy pani Zdzisława Krukowska omówiła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2012r.

Ad.6.
a) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej pan Werner Mulorz poinformował, że nie będzie odczytywał pełnych
danych osobowych skarżących, gdyż nagranie jest publikowane na stronach internetowych Gminy.

Pan Edward Paciorek stwierdził, że nie rozumie dlaczego nie można podać imienia i nazwiska osoby, która
złożyła skargę.

Sekretarz Gminy pani Brygida Bukowińska poinformowała, że zgodnie ze stanowiskiem Generalnego
Inspektora Ochrony Danych Osobowych, nie można publikować w Biuletynie Informacji Publicznej danych
osobowych osób skarżących, pomimo iż Uchwała w tej sprawie jest jawna. Urząd Miejski w Zdzieszowicach
zaprzestał publikacji nazwisk w projektach uchwał oraz w samych uchwałach i w związku z tym,
konsekwentnie należy unikać danych osobowych w odczytywanych protokołach, gdyż nagranie jest
publikowane na stronach internetowych. Sekretarz Gminy dodała, że ważna jest istota sprawy i jej
merytoryczne rozpatrzenie a nie to, kto daną skargę złożył.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał skargę na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach oraz Protokół Komisji Rewizyjnej z badania zasadności w/w
skargi.

Uchwała Nr XXVI/203/2012 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

14 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

b) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał skargę na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach oraz Protokół Komisji Rewizyjnej z badania zasadności w/w
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skargi.

Uchwała Nr XXVI/204/2012 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

14 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

c) Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały, zgodnie z korektą z dnia 20 września 2012r.

Pani Halina Ciż zapytała dlaczego Gmina płaci karę za niezabezpieczenie lokalu socjalnego skoro lokale w
Gminie stoją puste.

Radca

prawny pani Elżbieta Mikitów-Pakura poinformowała,

że kwota zasądzona przez

Sąd

w wysokości 1870 zł to nie jest kara lecz odszkodowanie i jest to kwota korzystna dla Gminy, gdyż strona
żądała dużo wyższego odszkodowania a wtedy, gdy Gmina otrzymała wezwanie do dostarczenia lokalu
socjalnego, nie dysponowała wolnym lokalem.

Zbigniew Józefiok zapytał jakie urządzenia zabawowe będą kupowane w ramach doposażenia istniejących
placów zabaw - 150.000 zł.

Zastępca Burmistrza pani Sybila Zimerman poinformowała, że każdy przewodniczący samorządu zgodnie
z sugestią mieszkańców przedstawił propozycje urządzeń i będą one montowane zgodnie z otrzymanym
przez Urząd wykazem.

Radny pan Bogdan Oleksin stwierdził, że jego zdaniem wydatki jakie Gmina ponosi na utrzymanie jednostek
OSP są bardzo duże.

Radny pan Edward Paciorek zaproponował, żeby zastanowić się nad celowością zakupu urządzeń
zabawowych, gdyż radni zgłaszają drobne zadania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa
mieszkańców.

Pani Sybila Zimerman poinformowała, że nie ma możliwości wydatkowania tych środków w inny sposób,
gdyż pochodzą one od Zakładu ArcelorMittal Poland i muszą być wydatkowane zgodnie z ich decyzją.

Uchwała Nr XXVI/205/2012 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2012r. została podjęta w drodze
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głosowania, wynikiem:
7 głosów za
0 głosów przeciw
6 głosów wstrzymujących

d) Uchwała Nr XXVI/206/2012 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej została podjęta
w drodze głosowania, wynikiem:
12 głosów za
0 głosów przeciw
2 glosy wstrzymujące

e) Radna pani Halina Ciż stwierdziła, że dotychczas udzielano bonifikaty w wysokości 90%
i dlatego wnioskuje ona o uchwalenie bonifikaty na tym samym poziomie.

Pan Edward Paciorek stwierdził, że dotychczas wszyscy płacili 10%. Dodał, że nikt tych działek nie zakupi,
gdyż mieszkańcy składając wniosek o wykup liczyli na bonifikatę w wysokości 90%.

Pani Sybila Zimerman poinformowała, że zakup jest uprawnieniem a nie obowiązkiem nabywającego.
Przyznała, że kiedyś udzielano bonifikaty w wysokości 90% ale od tego czasu sytuacja finansowa Gminy
znacznie się zmieniła.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek radnej pani Haliny Ciż dotyczący udzielenia
bonifikaty w wysokości 90%. W wyniku glosowania:

2 głosy za
7 głosów przeciw
3 głosy wstrzymujące
wniosek został odrzucony.

Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa pan Michał Kilisz przedstawił informację na
temat kwot jakie wpłyną do budżetu gminy z tytułu przekształceń uwzględniając bonifikatę
w poszczególnych wysokościach.

Uchwała Nr XXVI/207/2012 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości została podjęta w drodze
głosowania, wynikiem:
8 głosów za
5

O głosów przeciw
5 głosów wstrzymujących

Przewodnicząca ogłosiła 10 minut przerwy.

f) Pan Edward Paciorek złożył wniosek o zwiększenie wysokości bonifikaty do 90%.

Przewodnicząca

Rady

poddała

pod

głosowanie

wniosek

radnego

pana

Edwarda

Paciorka.

W wyniku głosowania:
5 głosów za
7 głosów przeciw
2 głosy wstrzymujące
wniosek został odrzucony.

Uchwała Nr XXVI/208/2012 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości została podjęta w drodze
głosowania, wynikiem:
9 głosów za
2 głosy przeciw
3 głosy wstrzymujące

g) Pan Michał Kilisz poinformował, że Urząd zlecił wycenę tych nieruchomości i jej wyniki powinny być
znane 29 września br.

Pan Mirosław Potas poinformował, że najpierw radni powinni zapoznać się ze sporządzoną wyceną.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
nieruchomości położonej w Krępnej, który wynikiem:

4 głosy za
8 głosów przeciw
2 głosy wstrzymujące
został odrzucony.

h) Uchwała Nr XXVI/209/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej
w Żyrowej została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:
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14 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

i) Uchwała Nr XXVI/210/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działek w Januszkowicach została
podjęta w drodze glosowania, wynikiem:
14 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

j) Uchwała Nr XXVI/211/2012 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania
i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży radnym Rady Miejskiej w Zdzieszowicach została podjęta
w drodze głosowania, wynikiem:
13 głosów za
1 głos przeciw
0 głosów wstrzymujących

k) Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały
w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Piastów I oraz uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Stara Część
Miasta. Projekt w wyniku glosowania:
6 głosów za
7 głosów przeciw
1 głos wstrzymujący
został odrzucony.

l) Uchwała Nr XXVI/212/2012 w sprawie uchwalenia dopłat do ceny za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych została podjęta w drodze
głosowania, wynikiem:
13 głosów za
0 głosów przeciw
1 głos wstrzymujący

m) Uchwała Nr XXVI/213/2012 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Droga do sukcesu w Gminie
Zdzieszowice” nr w KSI:POKL.0901.02-16-113/12 w roku szkolnym 2012/2013 została podjęta w drodze
głosowania, wynikiem:
13 głosów za
0 głosów przeciw
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1 głos wstrzymujący

Ad.7.
Przewodnicząca

Rady Miejskiej

w

Zdzieszowicach

pani

Monika Wąsik-Kudla

poinformowała,

że uczestniczyła w Dożynkach Wojewódzkich w Gogolinie, w Konferencji Zarządu Województwa
Opolskiego

dotyczącej

Specjalnej

Strefy

Demograficznej,

a

także

brała

udział

w

zebraniu

oś. Piastów I.

Ad.8.
Sprawozdanie złożone przez Zastępcę Burmistrza panią Sybilę Zimerman stanowi załącznik do Protokołu.

Ad.9.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej pan Werner Mulorz poinformował, że Komisja odbyła trzy
posiedzenia,

na

których

zajmowała

się

rozpatrywaniem

skarg

złożonych

do

Rady

Miejskiej

w Zdzieszowicach.

Przewodnicząca

Komisji

Samorządowo-Srodowiskowej

pani

Brygida

Labisz

poinformowała,

że Komisja odbyła dwa posiedzenia, których tematem była gospodarka gruntami Gminy oraz nowy podział
na okręgi wyborcze i obwody głosowania w Gminie Zdzieszowice.

Wiceprzewodniczący Komisji Spraw Społecznych pan Bogdan Oleksin poinformował, że Komisja odbyła
jedno posiedzenie, którego tematem była oświata w Gminie.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pan Mirosław Potas poinformował,
że Komisja odbyła dwa posiedzenia, których tematem był stan realizacji zadań budżetowych oraz podział
Gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania.

Ad. 10.
Interpelacje pisemne złożyli następujący radni:
pani Rita Grądalska
pani Brygida Labisz
pani Barbara Osadzin
pan Stanisław Wenio
pani Monika Wąsik-Kudla.

A d.ll.
Uwagi do odpowiedzi na interpelacje i wnioski wniósł radny pan Stanisław Wenio, który wyraził
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niezadowolenie z braku realizacji jego wniosków i interpelacji.

Ad.12.
Radny pan Zbigniew Józefiok stwierdził, że Gmina Gogolin należy do Specjalnej Strefy Ekonomicznej
w Katowicach i na pewno czerpie z tego jakieś korzyści, czy w związku z tym Gmina Zdzieszowice nie
mogłaby się postarać, aby również wejść do tej strefy.

Radca prawny pani Elżbieta Mikitów-Pakura poinformowała, że to nie Gmina o tym decyduje i jest to
długotrwała procedura.

Pan Stanisław Wenio stwierdził, że wynik konsultacji społecznych przeprowadzonych w sprawie zmiany
granic osiedli Piastów I i Stara Część Miasta był jednoznaczny, dlatego też decyzja Rady
w tej sprawie jest dla niego niezrozumiała.

Pani Brygida Labisz stwierdziła, że to nie była propozycja mieszkańców ulicy Górnej, tylko mieszkańców
ulicy Piastów a mieszkańcy ulicy Górnej zostali wprowadzeni w błąd. Radna dodała, że posiada
oświadczenia mieszkańców, którzy stwierdzili, że zostali wprowadzeni w błąd w wyniku czego wyniki
konsultacji nie odzwierciedlają faktycznej woli mieszkańców.

Przewodniczący Zarządu Osiedla Piastów II pan Jan Kuska zgłosił problem braku przejść dla pieszych na oś.
Piastów II.

Sołtys wsi Krępna pan Józef Kaletta odczytał i złożył swoje wnioski w formie pisemnej.

A d.13.
Przewodnicząca Rady pani Monika Wąsik-Kudla zamknęła obrady XXVI Sesji Rady Miejskiej
w Zdzieszowicach.

Protokołowała:
Aleksandra Bukowińska

PRZEWÓD

ADY

Monika Wąsik-Kudla
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