Protokół Nr XXXIV/2013
z Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
w dniu 23 kwietnia 2013 r.
Stan ewidencyjny - 15 radnych
Obecnych - 1 4 radnych
Nieobecny:
pan Bogdan Oleksin

Sesja odbyła się w sali narad Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach.
Czas trwania obrad od godz 1530 do godz. 1830-

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wnioski o zmianę porządku obrad.
3. Przyjęcie Protokołu Nr XXXIII/2013 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 26
marca 2013r.
4. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Zdzieszowice z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
5. Raport z wykonania programu ochrony środowiska dla Gminy Zdzieszowice za lata 2011 -

2012.
6. Informacja o działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:
a) Sprawozdanie z działalności i wykonania budżetu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej za 2012r. oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej na 2013r.,
b) Ocena zasobów pomocy społecznej dokonanej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji
społecznej i demograficznej,
c) sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz potrzeby na 2013r.
związane z realizacją zadań,
7. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie dokonania zmian budżetu na 2013r.,
b) w sprawie zasad udzielania w tym rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych
nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę
Zdzieszowice,
c) w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu
detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na
terenie Gminy Zdzieszowice,

d) w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy
Zdzieszowice,
8. Sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym - Burmistrz Zdzieszowic.
9. Sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym - Przewodnicząca Rady.
10. Sprawozdanie komisji stałych z prac w okresie międzysesyjnym - przewodniczący
komisji stałych.
11. Interpelacje radnych.
12. Odpowiedzi na interpelacje złożone na poprzedniej Sesji.
13. Wolne wnioski.
14. Zakończenie Sesji.

A d.l.
Przewodnicząca Rady pani Monika Wąsik-Kudla dokonała otwarcia XXXIV Sesji Rady Miejskiej
w Zdzieszowicach i stwierdziła prawomocność obrad.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że na dzisiejszą Sesję został zaproszony pan Jerzy Szołtysek
oraz pan Józef Wilczek, którzy zostali odznaczeni przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi,
za działania na rzecz lokalnej społeczności - pan Józef Wilczek, oraz za działania na rzecz rozwoju
obszarów wiejskich - pan Jerzy Szołtysek.
Z tej okazji Burmistrz Zdzieszowic pan Dieter Przewdzing wraz z Przewodniczącą Rady panią
Moniką Wąsik-Kudla w imieniu własnym oraz mieszkańców Gminy Zdzieszowice wręczyli kwiaty
i pogratulowali otrzymanego wyróżnienia.

Ad.2.
Nie zgłoszono uwag i wniosków do porządku obrad.

Ad.3.
Radny pan Edward Paciorek zwrócił uwagę na zbyt lakoniczny zapis w Protokole dotyczący
dyskusji w sprawie Dni Zdzieszowic. Radny stwierdził, że doszli w tej kwestii do porozumienia
z Burmistrzem, czego nie odzwierciedla zapis w Protokole.

Burmistrz Zdzieszowic poinformował, że w dalszej części obrad przedstawi swoją propozycję
dotyczącą organizacji Dni Zdzieszowic.
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Protokół Nr XXXIII/2013 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 26 marca 2013r. został
przyjęty w drodze głosowania, wynikiem:
11 głosów za
0 głosów przeciw
2 głosy wstrzymujące

Podczas głosowania nieobecny był radny pan Jerzy Klama.

Ad.4.
Inspektor w Referacie Zamówień Publicznych i Środków Pomocowych pan Piotr Lebok omówił
przygotowany materiał dotyczący realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Radni nie wnieśli uwag do sprawozdania.

Ad. 5.
Inspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pani Joanna Buska-Gnoińska
omówiła raport z wykonania programu ochrony środowiska dla Gminy Zdzieszowice za lata 20112012 .

Radni nie wnieśli uwag do sporządzonego materiału.

Ad.6.
Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pani Renata Nachtygał omówiła
złożone Radzie Miejskiej sprawozdania:
- sprawozdanie z działalności i wykonania budżetu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej za 2012r. Oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej za 2013r.;
- ocena zasobów pomocy społecznej dokonanej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej
i demograficznej;
- sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz potrzeby na 2013r. Związane
z realizacją zadań.

Radny pan Antoni Borecki zapytał jakie są efekty pracy asystenta rodziny.
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Kierownik Ośrodka pani Renata Nachtygal poinformowała, że w rodzinach objętych pomocą
asystenta rodziny nastąpiła poprawa sytuacji rodzinnej. W czterech rodzinach efekty współpracy
były na tyle zadowalające, że zrezygnowano z dalszej pomocy asystenta, który objął swoją pieczą
kolejne rodziny.

Przewodnicząca Rady ogłosiła 10 minut przerwy.

Ad.7.
a) Skarbnik Gminy pani Zdzisława Krukowska omówiła projekt uchwały w sprawie dokonania
zmian budżetu na 2013r., zgodnie z korektą z dnia 22 kwietnia 2013r.

Radny pan Edward Paciorek zapytał jak będzie się odbywać obsługa fotoradaru, kto będzie go
obsługiwał i na jaki czas wystarczy zaplanowana w budżecie kwota.

Burmistrz Zdzieszowic pan Dieter Przewdzing poinformował, że z pieniędzy zabezpieczonych na
to zadanie na ostatniej Sesji trzeba zdjąć kwotę 43.400 zł, która przeznaczona zostanie na
wykonanie usług asysty technicznej w zakresie systemu pomiarowego prędkości na terenie Gminy
Zdzieszowice. Zaplanowana kwota wystarczy do końca roku.

Radna pani Barbara Osadzin zapytała, czy w związku z nowym zadaniem Straż Miejska dostanie
samochód.

Burmistrz Zdzieszowic poinformował, że samochód będzie z firmy, z którą zostanie zawarta
umowa.

Uchwała Nr XXXIV/261/2013 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2013r. została podjęta
w drodze głosowania, wynikiem:

13 głosów za
0 głosów przeciw
2 głosy wstrzymujące

b) Dyrektor Biura Administracyjno-Ekonomicznego Oświaty pani Joanna Paciorek omówiła projekt
uchwały w sprawie zasad udzielania w tym rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego
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wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie
określenia tygodniowego

obowiązkowego

wymiaru

godzin

zajęć

niektórych

nauczycieli,

obowiązujących w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Zdzieszowice.
Pani Joanna Paciorek poinformowała, że odnośnie pisma logopedów i pedagogów zatrudnionych
w placówkach oświatowych w Zdzieszowicach, w którym sprzeciwiają się oni proponowanej
zmianie, informuje, iż oba związki zawodowe działające na terenie Gminy zaopiniowały
pozytywnie projekt uchwały. Ponadto pozytywną opinię na temat propozycji zmian wyrazili
dyrektorzy placówek oświatowych z terenu Gminy Zdzieszowice.

Radna pani Barbara Osadzin zapytała dlaczego dopiero teraz pojawia się taki projekt, czy wcześniej
nie było potrzeby dokonania zmiany.

Radca prawny pan Tomasz Surma stwierdził, że zgodnie z najnowszym orzecznictwem Rada
powinna precyzyjnie określić wymiar godzin dla nauczycieli pedagogów i logopedów, można to
ustalić na poziomie 18 godzin a można na poziomie 40 godzin natomiast należy to określić.

Pani Joanna Paciorek poinformowała ponadto, że specyfika pracy nauczyciela logopedy czy
pedagoga, który pracuje z dziećmi indywidualnie a nauczyciela, który musi zdyscyplinować całą
klasę jest różna i ustawodawca również wziął to pod uwagę. W czasach kiedy to Karta Nauczyciela
ustalała wymiar godzin pedagogom, wynosił on 22 i 24 godziny.

O głos poprosiła obecna na Sesji pani Wioletta Zając - logopeda zatrudniony w Publicznej Szkole
Podstawowej Nr 3, która stwierdziła, że nauczyciele zatrudnieni w charakterze logopedy
uczestniczą w życiu szkoły na takich samych zasadach jak pozostali nauczyciele, ponadto
sporządzają opinie, prowadzą korespondencję. Zwiększenie wymiaru godzin z 18 na 22 oznacza
faktyczne zwiększenie etatu do 50 godzin tygodniowo.

Pani Joanna Paciorek stwierdziła, że każdy nauczyciel sporządza opinie i wykonuje prace,
o których mówi pani Zając. Ponadto dodała, że wszyscy dyrektorzy palcówek oświatowych
pozytywnie wypowiedzieli się na temat proponowanej zmiany a są to przecież osoby, które
bezpośrednio przyglądają się pracy poszczególnych nauczycieli.

Uchwała Nr XXXIV/262/2013 w sprawie zasad udzielania w tym rozmiaru obniżek tygodniowego,
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze
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oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych
nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Zdzieszowice
została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:
11 głosów za
0 głosów przeciw
4 głosy wstrzymujące

c) Uchwała Nr XXXIV/263/2013 w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania
placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na
terenie Gminy Zdzieszowice została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:
15 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

d) Uchwała Nr XXXIV/264/2013 w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji
z mieszkańcami Gminy Zdzieszowice została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:
15 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

Ad. 8.
Burmistrz Zdzieszowic pan Dieter Przewdzing w swoim sprawozdaniu z działalności w okresie
międzysesyjnym poinformował m.in. o spotkaniu z firmą, która chciałaby na terenie Gminy,
a dokładniej w Jasionej, wybudować biogazownię. W tej sprawie został zorganizowany wyjazd do
Czech na teren podobnie funkcjonującej biogazowni. Oczywiście sprawa będzie wcześniej szeroko
dyskutowana z mieszkańcami, których domy znajdowałyby się w bezpośrednim sąsiedztwie
biogazowni.
Ponadto Burmistrz poinformował o spotkaniu z właścicielem apteki na Starym Osiedlu w związku
z z uchwalonym przez powiat harmonogramem dyżurów aptek na terenie Gminy Zdzieszowice.
Zważywszy na fakt, że apteka jest mała, nie jest tak dochodowa, konieczność zapewnienia dyżurów
może skutkować koniecznością zamknięcia w/w placówki. Burmistrz poinformował również
o planach budowy sklepu spożywczego na Starym Osiedlu. Obecnie jest na etapie rozmów z siecią
sklepów „Dino”.
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Ad. 9.
Przewodnicząca Rady Miejskiej odczytała informację dotyczącą sporządzonego spisu i kart
inwentaryzacyjnych dla nieruchomości położonych w sołectwie Jasiona, przedłożoną przez
Komisję Inwentaryzacyjną.

Ad. 10.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej pan Werner Mulorz poinformował, że Komisja odbyła trzy
posiedzenia, na których zajmowała się kontrolą wykorzystania w 2012r. środków finansowych
pochodzących z funduszu sołeckiego w sołectwie Żyrowa i prawidłowości realizacji uchwały
budżetowej w tym zakresie przez Urząd Miejski w Zdzieszowicach. Przewodniczący Komisji
odczytał protokół z przeprowadzonej kontroli.

Przewodnicząca Komisji Samorządowo-Środowiskowej pani Brygida Labisz poinformowała,
że Komisja odbyła posiedzenie, którego tematem był stan realizacji przyłączeń kanalizacji
sanitarnych na terenie miasta i sołectw oraz oczyszczanie gminy po „akcji zima”.

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych pan Antoni Borecki poinformował, że Komisja
odbyła dwa posiedzenia, których tematem były programy działalności organizacji pozarządowych
oraz zakres i koszty działalności świetlic wiejskich.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pan Mirosław Potas poinformował,
że Komisja odbyła dwa posiedzenia, których tematem była budowa i remont dróg w Gminie oraz
analiza wykonania zadań gospodarczych za rok 2012.

A d .ll.
Pisemne interpelacje złożyli następujący radni:
- pan Antoni Borecki,
- pani Rita Grądalska,
- pan Zbigniew Józefiok,
- pani Brygida Labisz,
- pan Mirosław Potas,
- pani Monika Wąsik-Kudla,
- pan Stanisław Wenio.
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Ad. 12.
Do otrzymanych odpowiedzi na interpelacje radni nie wnieśli uwag.

Ad.13.
Głos zabrała Przewodnicząca Zarządu Osiedla „Stare Osiedle” pani Krystyna Szewczyk-Lang,
która podziękowała Burmistrzowi za wsparcie mieszkańców w sprawie dalszego funkcjonowania
apteki na Starym Osiedlu. Zamknięcie apteki byłoby bardzo dotkliwe dla mieszkańców tej części
miasta, zwłaszcza ludzi starszych, którzy często z niej korzystają.

Radny pan Edward Paciorek zapytał o mające się odbyć spotkanie z Marszałkiem w sprawie
remontu drogi wojewódzkiej w Januszkowicach.

Burmistrz Zdzieszowic pan Dieter Przewdzing poinformował, że było spotkanie z Zastępcą
Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich panem Mirosławem Sokołowskim, gdzie przedstawione
zostały oczekiwania ze strony Gminy, zwłaszcza dotyczące finansowania inwestycji. W chwili
obecnej czekamy na odpowiedź.

Ad. 14.
Przewodnicząca Rady pani Monika Wąsik-Kudla zaniknęła obrady XXXIV Sesji Rady Miejskiej
w Zdzieszowicach.
Protokołowała:
Aleksandra Bukowińska

przewodnicząca rady

Monika Wąsik-Kudla
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