Protokół Nr XXXIX/2013
z Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
w dniu 26 września 2013 r.
Stan ewidencyjny - 15 radnych
Obecnych - 14 radnych
Nieobecna:
pani Barbara Osadzin

Sesja odbyła się w sali narad Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach.
Czas trwania obrad od godz 1530 do godz.1930-

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wnioski o zmianę porządku obrad.
3. Przyjęcie Protokołu Nr XXXVI/2013 z dnia 25 czerwca 2013r., Protokołu Nr XXXVII/2013
z dnia 3 lipca 2013r. i Protokołu Nr XXXVIII/2013 z dnia 16 lipca 2013r.
4. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2013r.
5. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz środki finansowe na poprawę
warunków uprawiania sportu na terenie gminy Zdzieszowice - stan wykorzystania dotacji
i osiągnięcia poszczególnych klubów.
6. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie dokonania zmian budżetu na 2013r.,
b) w sprawie ustanowienia pomnika przyrody,
c) w sprawie utworzenia Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska,
d) w sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania.
7. Sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym - Burmistrz Zdzieszowic.
8. Sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym - Przewodnicząca Rady.
9. Sprawozdanie komisji stałych z prac w okresie międzysesyjnym - przewodniczący
komisji stałych.
10. Interpelacje radnych.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na poprzedniej Sesji.
12. Wolne wnioski, zapytania radnych i informacje.
13. Zakończenie Sesji.

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

Ad. 2.
Zastępca Burmistrza Zdzieszowic pani Sybila Zimerman poprosiła o wniesienie do porządku obrad
Sesji następujących projektów uchwał:
- w sprawie uchwalenia dopłat do ceny za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych,
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Przewodnicząca Rady wniosła o wprowadzenie również projektu uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na zbycie nieruchomości położonych w Krępnej.

Rada Miejska w drodze głosowania, wynikiem:
13 głosów za
0 głosów przeciw
1 głos wstrzymujący
dokonała zmian porządku obrad.

Ad. 3.
Głos zabrał sołtys wsi Krępna pan Józef Kaletta, który stwierdził, że na jednej sesji przyjmowane są
aż trzy protokoły i ma wątpliwości czy jest to zgodne z przyjętymi zasadami.

Przewodnicząca Rady pani Monika Wąsik-Kudla poinformowała, że jest to wynikiem tego,
że ostatnie trzy sesje odbyły się w przeciągu niespełna trzech tygodni.

Zastępca Burmistrza pani Sybila Zimerman poinformowała, że jest to zgodne z obowiązującymi
zasadami, zważywszy również na fakt, iż Rada nie pracowała w okresie wakacyjnym.

Przewodnicząca Rady pani Monika Wąsik-Kudla oddała głos przybyłym na Sesję przedstawicielom
Spółki Veolia Usługi dla Środowiska, Prezesowi panu Antoniemu Górskiemu oraz Wiceprezesowi
panu Władysławowi Wojtkiewiczowi w celu złożenia informacji dotyczącej stanu realizacji zadań
i usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wytwarzanych przez
mieszkańców gminy Zdzieszowice, w szczególności

zaopatrzenia nieruchomości w pojemniki

i worki do segregacji odpadów.

Pan Antoni Górski poinformował, że brak pojemników na niektórych nieruchomościach wynika
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z faktu, iż firmy nie nadążają z produkcją. Niewłaściwe pojemniki są sukcesywnie wycofywane
a nieruchomości doposażone są w brakujące pojemniki, na odpady zmieszane oraz odpady
biodegradowalne. Pozostałe odpady tj. suche i szkło zbierane są w systemie workowym.

Przewodnicząca Zarządu Osiedla Stara Część Miasta pani Eryka Wykop poinformowała, że jedna
z mieszkanek jej osiedla złożyła deklaracje w sierpniu i do tej pory nie otrzymała odpowiednich
pojemników.

Sołtys wsi Januszkowice pani Maria Kampa poinformowała, że firma nie odbiera odpadów. Często
worki wystawione przez mieszkańców nie są zabierane, dzieje się tak m.in. na Lesianach.

Radny pan Zbigniew Józefiok poinformował, że niektóre pojemniki są uszkodzone np. na
ul. Akacjowej dostarczono pojemniki z uszkodzoną klapą. Radny zapytał również o składowisko
w Kędzierzynie-Koźlu.

Pan Antoni Górski poinformował, że aktualnie dwie firmy starają się o RIPOK, były również plany
dotyczące Kędzierzyna-Koźla natomiast dziś wiadomo, że nie dojdą do skutku. Pan Górski dodał,
że cena za odbiór jednej tony odpadów wynosi od 190 do 230 zł, natomiast jeśli powstanie
regionalna instalacja to odbiór będzie sięgał do 300 zł za tonę.

Przewodniczący Zarządu Osiedla Akacjowa-Zielona pan Rainhard Winkler poinformował, że są
bardzo duże problemy z dodzwonieniem się do oddziału firmy w Krapkowicach.

Pan Władysław Wojtkiewicz poinformował, że problemy z łącznością, które czasem występują nie
leżą po stronie Veolii.

Przewodniczący Zarządu Osiedla Piastów II pan Jan Kuska poinformował, że gdyby firma zrobiła
porządek z pojemnikami, wspólnoty i spółdzielnia mogłyby pozamykać boksy, które zostały przez
nie postawione. Pan Kuska zapytał również o wywóz odpadów wielkogabarytowych.

Pan

Antoni

Górski

poinformował,

że

system

obejmuje

dwukrotny

wywóz

odpadów

wielkogabarytowych w ciągu roku z terenu Gminy Zdzieszowice.

Sołtys wsi Krępna pan Józef Kaletta stwierdził, że funkcjonują jakby trzy podmioty: Yeolia, Czysty
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Region i Urząd i nie wiadomo, do którego zgłaszać uwagi. Sołtys dodał, że brak jest grafiku
odbioru odpadów oraz mieszkańcy nie mają informacji na temat dokonywania płatności za wywóz
odpadów.

Zastępca Burmistrza pani Sybila Zimerman poinformowała, że są to sprawy, za które
odpowiedzialny jest Związek „Czysty Region” a nie firma świadcząca usługi wywozu.

Radny pan Werner Mulorz poinformował, że firma Veolia dostarczyła mu worki, które w sobotę 14
września osobiście rozniósł do mieszkańców Krępnej, informując ponadto o datach wywozu
odpadów. Sołectwo Krępna nie ma problemu, wszyscy mieszkańcy mają dostarczone worki i znają
terminy wywozu odpadów.

Burmistrz Zdzieszowic pan Dieter Przewdzing podziękował przedstawicielom firmy Veolia za
przybycie na Sesję i udział w dyskusji, stwierdzając, że współpracę z firmą ocenia bardzo
pozytywnie.

Głos zabrał radny pan Edward Paciorek, który stwierdził, że wiele zgłaszanych problemów to
problemy, które powinny być zgłaszane Związkowi „Czysty Region” a nie firmie świadczącej
usługi wywozu odpadów.

Obrady opuściła radna pani Brygida Labisz.

Protokół Nr XXXVI/2013 Sesji z dnia 25 czerwca 2013r. został przyjęty w drodze glosowania,
wynikiem:
12 głosów za
0 głosów przeciw
1 głos wstrzymujący

Protokół Nr XXXVII/2013 Sesji z dnia 3 lipca 2013r. został przyjęty w drodze glosowania,
wynikiem:
12 głosów za
0 głosów przeciw
1 głos wstrzymujący
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Protokół Nr XXXVIII/2013 Sesji z dnia 16 lipca 2013r. został przyjęty w drodze glosowania,
wynikiem:
13 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

Ad.4.
Skarbnik Gminy pani Zdzisława Krukowska omówiła sprawozdanie z wykonania budżetu za I
półrocze 2013r.

Przewodnicząca Rady pani Monika Wąsik-Kudla odczytała sentencję opinii Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Opolu dotyczącej przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013r.

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionej informacji.

Ad. 5.
Inspektor w Referacie Inwestycji i Środków Pomocowych pan Piotr Lebok omówił przedłożone
radnym materiały dotyczące stanu wykorzystania dotacji na poprawę warunków uprawiania sportu
na terenie gminy Zdzieszowice.

Radny pan Werner Mulorz zapytał czyja oferta i dlaczego została odrzucona.

Pan Piotr Lebok wyjaśnił, że była to oferta Stowarzyszenia Nasze Dziedzictwo w Żyrowej i została
odrzucona, gdyż konkurs kierowany był do klubów sportowych.

Stowarzyszenie Nasze

Dziedzictwo otrzymało dotację w ramach innego konkursu.

Ad.6.
a) Radna pani Halina Ciż stwierdziła, że dochody ze sprzedaży nieruchomości miały wynieść
900.000 zł, wprowadzono fikcyjne zadania naprawy dróg a teraz dokonuje się zmiany, żeby budżet
się zgadzał.

Radny pan Edward Paciorek poinformował, że Komisja Spraw Społecznych była w Żłobku
i jednoznacznie stwierdziła, że kotłownia wymaga remontu i w roku 2014 muszą znaleźć się środki
na jej modernizację. Również powinny znaleźć się niewielkie środki na pomalowanie fontanny.
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Zastępca Burmistrza pani Sybila Zimerman poinformowała, że koszt II etapu modernizacji Żłobka
to 2 miliony złotych.

Uchwała Nr XXXIX/292/2013 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2013r. została podjęta
w drodze głosowania, wynikiem:
11 głosów za
1 głos przeciw
1 głos wstrzymujący

b) Uchwała Nr XXXIX/293/2013 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody została podjęta
w drodze głosowania, wynikiem:
12 głosów za
0 głosów przeciw
1 głos wstrzymujący

c) Radna pani Halina Ciż stwierdziła, że miało się odbyć spotkanie z przedstawicielami
Aglomeracji.

Pani Sybila Zimerman poinformowała, że wstępnie wizyta w Zdzieszowicach ma się odbyć
04.10.2013r., o czym radni zostali poinformowani.

Uchwała Nr XXXIX/294/2013 w sprawie utworzenia Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska została
podjęta w drodze głosowania, wynikiem:
12 głosów za
1 głos przeciw
0 głosów wstrzymujących

d) Przewodnicząca Rady zaproponowała, aby kontrola w Ośrodku Profilaktyki i Wspierania
Rodziny odbyła się do 12 grudnia 2013r.

Pan Werner Mulorz stwierdził, że Komisja Rewizyjna będzie musiała jedną z zaplanowanych
kontroli przełożyć na rok 2014.

Pan Edward Paciorek stwierdził, że tego typu pisma powinny znaleźć się w koszu, Rada nie
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powinna się nimi w ogóle zajmować.

Kierownik Ośrodka Profilaktyki i Wspierania Rodziny pani Marzena Słobodzian poinformowała,
że od dnia 1 października porady psychologa będą odbywać się do godziny 18:30 a nie jak
dotychczas do godziny 17:30.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że skarga oczywiście nie będzie rozpatrywana, natomiast
z uwagi na to, że Komisja od wielu lat nie kontrolowała tej jednostki a dotarły do Rady sygnały
0 pewnych nieprawidłowościach, to nie należy pozostawać wobec tej sprawy obojętnym.

Sekretarz Gminy pani Brygida Bukowińska poinformowała, że jest to anonim i zgodnie
z przepisami rozporządzenia z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania
1 rozpatrywania skarg i wniosków należy pozostawić go bez rozpoznania. Nie stosuje się tu
procedury przewidzianej dla skarg natomiast sygnały o nieprawidłowościach działania jednostki
należałoby sprawdzić. Pani Brygida Bukowińska dodała, że jest to oczywiście tylko propozycja.

Radca prawny pani Elżbieta Mikitów-Pakura poinformowała, że o dalszych losach tego pisma,
również o tym, aby pozostawić je bez rozpoznania, musi zadecydować Rada.

Radny pan Edward Paciorek wniósł, aby z projektu uchwały usunąć ust. 2 w § 1 oraz § 2.

Radny pan Piotr Adamski zapytał czy Rada może podjąć generalną uchwałę upoważniającą
Przewodniczącą Rady do pozostawiania anonimowych pism bez rozpoznania.

Pani Elżbieta Mikitów-Pakura odpowiedziała, że nie ma takiej możliwości.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek radnego pana Edwarda Paciorka.

Wynik głosowania:
11 głosów za
1 głos przeciw
0 głosów wstrzymujących

Uchwała Nr XXXIX/295/2013 w sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania została podjęta
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w drodze głosowania, wynikiem:
12 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

e) Uchwala Nr XXXIX/296/2013 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
0 głosów wstrzymujących

f) Uchwała Nr XXXIX/297/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej została
podjęta w drodze głosowania, wynikiem:
11 głosów za
0 głosów przeciw
2 głosy wstrzymujące

g) Uchwała Nr XXXIX/298/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych
w Krępnej została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:
13 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

Ad.7.
Burmistrz

Zdzieszowic

Dieter

Przewdzing

w

swoim

sprawozdaniu

z prac

w

okresie

międzysesyjnym poinformował m.in. o obchodach Święta Policji i Dnia Seniora, w których
uczestniczył. Poinformował również o planach zorganizowania w budynku szkoły w Rozwadzy
domu spokojnej starości oraz żłobka. Burmistrz uczestniczył również w uroczystościach
dożynkowych m.in. w Walcach. Na koniec Burmistrz pan Dieter Przewdzing odczytał swoją
odpowiedź kierowaną do władz PIS-u na petycję wręczoną 30 września 2013r. podczas pikiety
zorganizowanej pod budynkiem Urzędu.
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Ad. 8.
Przewodnicząca Rady pani Monika Wąsik-Kudla poinformowała, że w okresie międzysesyjnym
uczestniczyła w posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej a także w posiedzeniach Rady Programowej
Stowarzyszenia

Kraina

Św.

Anny. Następnie

Przewodnicząca

Rady

zapoznała

radnych

z korespondencją, która wpłynęła do biura Rady m.in. skargą na działalność Burmistrza
Zdzieszowic oraz wnioskiem o podjęcie uchwały przez Radę, informacją o rozwiązaniu
Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych oraz o utworzeniu Stowarzyszenia Osób
Niepełnosprawnych.

Ad. 9.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej pan Werner Mulorz poinformował, że Komisja odbyła dwa
posiedzenia, na których zajmowała się kontrolą wykonania zadania odwodnienia Parku Miejskiego
w Zdzieszowicach.

Wiceprzewodnicząca Komisji Samorządowo-Środowiskowej pani Rita Grądalska poinformowała,
że Komisja odbyła dwa posiedzenia, których tematem była realizacja zadań dotyczących funduszu
ochrony środowiska oraz przegląd placów zabaw i parku miejskiego.

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych pan Antoni Borecki poinformował, że Komisja
odbyła dwa posiedzenia, których tematem był stan przygotowań do nowego roku szkolnego,
przyczyny

likwidacji

szkoły

podstawowej

w

Rozwadzy

oraz

funkcjonowanie

Żłobka

Samorządowego.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pan Mirosław Potas poinformował,
że Komisja odbyła dwa posiedzenia, których tematem był stan realizacji zadań za I półrocze 2013r.
oraz sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2013r.

Ad. 10.
Pisemne interpelacje złożyli następujący radni:
- pan Antoni Borecki
- pani Halina Ciż
- pan Zbigniew Józefiok
- pani Brygida Labisz
- pan Werner Mulorz
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- pani Monika Wąsik-Kudla

Ad. 11.
Do udzielonych odpowiedzi na wnioski i zapytania radni nie wnieśli uwag.

Ad. 12.
Przewodniczący Zarządu Osiedla Piastów II pan Jan Kuska zapytał czy parking powstały za
blokiem nr 13 jest już gotowy, gdyż nie wiadomo czemu ma służyć istniejące tam podniesienie.

Przewodnicząca Rady zaproponowała, aby po prostu udać się do Urzędu do Referatu Inwestycji
i tam zasięgnąć wszystkich informacji.

Ad. 13.
Przewodnicząca Rady pani Monika Wąsik-Kudla zamknęła obrady XXXIX Sesji Rady Miejskiej
w Zdzieszowicach.
Protokołowała:
Aleksandra Bukowińska

PRZEWODNICZĄCA RADY

Monika W^sIksKudla
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