Protokół Nr XL/2013
z Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
w dniu 24 października 2013 r.
Stan ewidencyjny - 15 radnych
Obecnych - 15 radnych

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 Nr XXXIX/2013 Sesji z dnia 26 września 2013r.
4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach sprawdzianu
i egzaminów.
5. Zapoznanie radnych z analizą oświadczeń maj ątkowych za 2012r.
6. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Zdzieszowic,
b) w sprawie rozpatrzenia wniosku o podjęcie uchwały,
c) w sprawie dokonania zmian budżetu na 2013r.,
d) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
e) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego wraz
z prawem własności nieruchomości położonej w Zdzieszowicach,
f) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie
prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
g) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Krępnej,
h) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 5 położonego
w Zdzieszowicach przy ul. Chopina 18 oraz udzielenia bonifikaty,
i) w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVII/254/97 z dnia 29 kwietnia
1997r. W sprawie przystąpienia gminy Zdzieszowice do programu „Odnowy Wsi”
w województwie opolskim,
j) w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Zdzieszowice,
k) w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenów w obrębie Januszkowice,
l) w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenów w obrębie Żyrowa,

ł) w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenów w obrębie Rozwadza,
m) w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenów w obrębie Krępna,
n) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zdzieszowice dla terenów w obrębach
Krępna, Rozwadza, Żyrowa, Januszkowice.
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.

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

Ad.2.
Do porządku obrad nie wniesiono uwag.

Ad. 3.
Protokół Nr XXXIX/2013 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 września 2013r. został
podjęty w drodze głosowania, wynikiem:
15 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

Przewodnicząca Rady pani Monika Wąsik-Kudla poinformowała, że Burmistrz Zdzieszowic Dieter
Przewdzing otrzymał tytuł doktora honoris causa. Tytuł nadała Państwowa Akademia Rolnicza
w Połtawie. Przewodnicząca Rady złożyła Burmistrzowi Zdzieszowic gratulacje w imieniu całej
społeczności mieszkańców Gminy Zdzieszowice.
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Przewodnicząca Rady pogratulowała również Zastępcy Burmistrza pani Sybili Zimerman
otrzymania medalu Komisji Edukacji Narodowej.

Ad.4.
Dyrektor Biura Administracyjno-Ekonomicznego Oświaty pani Joanna Paciorek przedstawiła
realizację zadań oświatowych w roku szkolnym 2012/2013, zgodnie z przedłożoną radnym
informacją pisemną.

Sołtys wsi Krępna pan Józef Kaletta zapytał dlaczego szkoła w Krępnej jako jedyna nie posiada
świetlicy. Sołtys zapytał również jaki jest los pracowników szkoły w Rozwadzy oraz poprosił
o informację dotyczącą liczby zatrudnionych emerytowanych nauczycieli w poszczególnych
szkołach.

Pani Joanna Paciorek poinformowała, że wszyscy nauczyciele znaleźli zatrudnienie w innych
placówkach oświatowych na terenie Gminy Zdzieszowice. Szkoła w Krępnej nie posiada świetlicy,
gdyż nie ma zainteresowania ze strony rodziców uczniów. Pani Joanna Paciorek poinformowała,
że liczba zatrudnionych w szkołach emerytowanych nauczycieli z roku na rok maleje, dokładne
informacje w tej sprawie podali poszczególni dyrektorzy szkół.

Burmistrz Zdzieszowic poinformował, że w opublikowanym ostatnio artykule w prasie lokalnej
podano

nieprawdziwe

informacje

dotyczące

zatrudnienia

w

szkołach

22

pracowników

gospodarczych i zwolnienia 10 nauczycieli.

Pani Joanna Paciorek poinformowała, że wystąpiono już do gazety o sprostowanie podanej
informacji.

Przewodnicząca Rady ogłosiła 10 minut przerwy.

Ad. 5.
Przewodnicząca Rady odczytała wyniki dokonanej przez siebie analizy oświadczeń majątkowych
oraz informację złożoną przez Burmistrza Zdzieszowic i Wojewodę Opolskiego.

Ad.6.
a) Uchwała Nr XL/299/2013 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Zdzieszowic

została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:
15 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

b) Uchwała Nr XL/300/2013 w sprawie rozpatrzenia wniosku o podjęcie uchwały została podjęta
w drodze głosowania, wynikiem:
15 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

Radny pan Piotr Adamski stwierdził, że Rada powinna zająć stanowisko w sprawie poprawy
budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Intencja Burmistrza była słuszna i zrozumiała.
Radny zaproponował, aby Przewodnicząca Rady przygotowała stanowisko Rady w powyższej
sprawie na następną Sesję.

Radny pan Edward Paciorek stwierdził, że samorząd nie powinien mieszać się do polityki.

Radny pan Piotr Adamski stwierdził, że należy uporządkować jedynie sprawę finansowania budżetu
gminy.

c) Uchwała Nr XL/301/2013 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2013r. została podjęta
w drodze głosowania, wynikiem:
14 głosów za
0 głosów przeciw
1 głos wstrzymujący

d) Uchwała Nr XL/302/2013 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej została podjęta
w drodze głosowania, wynikiem:
15 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

e) Radna pani Halina Ciż wniosła o wycofanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
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zbycie prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem własności nieruchomości położonej
w Zdzieszowicach.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek radnej pani Haliny Ciż.
Wynik głosowania:
I głos za
II głosów przeciw
1 głosów wstrzymujących

Uchwała Nr XL/3 03/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności nieruchomości położonej w Zdzieszowicach została podjęta w drodze
głosowania, wynikiem:
14 głosów za
1 głos przeciw
0 głosów wstrzymujących

f) Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pan Mirosław Potas poinformował,
że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Uchwała Nr XL/304/2013 w sprawie wyrażenia zgody na udżielenie bonifikaty od opłaty za
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości została podjęta
w drodze głosowania wynikiem:
15 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

g) Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pan Mirosław Potas poinformował,
że Komisja proponuje przygotować wycenę i przekazać Komisji.

Uchwała Nr XL/305/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych
w Krępnej została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:
15 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących
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h) Uchwała Nr XL/306/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 5
położonego w Zdzieszowicach przy ul. Chopina 18 oraz udzielenia bonifikaty została podjęta
w drodze głosowania, wynikiem:
15 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

i) Uchwała Nr XL/307/2013 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVII/254/97 z dnia
29 kwietnia 1997r. w sprawie przystąpienia gminy Zdzieszowice do programu „Odnowy Wsi”
w województwie opolskim została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:
15 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

j) Uchwała Nr XL/308/2013 w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Zdzieszowice została podjęta w drodze głosowania,
wynikiem:
15 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

k)

Uchwała Nr XL/309/2013 w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Januszkowice została podjęta w drodze
głosowania, wynikiem:
15 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

l) Uchwała Nr XL/310/2013 w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Żyrowa została podjęta w drodze
głosowania, wynikiem:
15 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących
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ł) Uchwała Nr XL/311/2013 w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Rozwadza została podjęta w drodze
głosowania, wynikiem:
15 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

m) Uchwała Nr XL/312/2013 w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Krępna została podjęta w drodze
głosowania, wynikiem:
15 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

n) Uchwała Nr XL/313/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zdzieszowice dla
terenów w obrębach Krępna, Rozwadza, Żyrowa, Januszkowice została podjęta w drodze
głosowania, wynikiem:
15 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących
Ad.7.
Burmistrz Zdzieszowic pan Dieter Przewdzing w swoim sprawozdaniu z działalności w okresie
międzysesyjnym poinformował m.in. o naradzie dotyczącej działalności aptek w Gminie
Zdzieszowice zorganizowanej z uwagi na brak porozumienia pomiędzy aptekarzami w sprawie
pełnienia dyżurów nocnych i świątecznych. W październiku odbyło się posiedzenie Zarządu
Związku Gmin Śląska Opolskiego, gdzie powołano zespół do negocjacji umowy z koncernem
energetycznym.

Ad. 8.
Przewodnicząca Rady pani Monika Wąsik-Kudla poinformowała o udziale w uroczystości nadania
tytułu doctora honoris causa Burmistrzowi Zdzieszowic. W dniu 18 października Przewodnicząca
Rady odbyła spotkanie z liderami Odnowy Wsi sołectw Gminy Zdzieszowice oraz pracownikami
Urzędu w sprawie dalszej realizacji programów.
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Ad.9.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej pan Werner Mulorz poinformował, że Komisja odbyła dwa
posiedzenia, na których zajmowała się rozpatrzeniem skargi na Burmistrza Zdzieszowic oraz
kontrolą realizacji zadania wykonania budowy drogi na ul. Słowackiego w Zdzieszowicach.

Przewodnicząca Komisji Samorządowo-Środowiskowej pani Brygida Labisz poinformowała,
że Komisja odbyła dwa posiedzenia, na których tematem była działalność Spółki Wodociągi
i Kanalizacja oraz gospodarka odpadami w Gminie Zdzieszowice.

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych pan Antoni Borecki poinformował, że Komisja
odbyła dwa posiedzenia wyjazdowe, których tematem był przegląd infrastruktury i wyposażenia
parku miejskiego oraz basen w Gimnazjum, infrastruktura hotelowa i gastronomiczna budynku hali
sportowej.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pan Mirosław Potas poinformował,
że komisja odbyła dwa posiedzenia, których tematem była działalność spółki Wodociągi
i Kanalizacja oraz analiza zadań gospodarczych zgłoszonych do budżetu na 2014r.

Ad. 10.
Pisemne interpelacje złożyli następujący radni:
- pan Zbigniew Józefiok,
- pani Brygida Labisz,
- pan Bogdan Oleksin,
- pani Barbara Osadzin,
- pani Monika Wąsik-Kudla.

Ad. 11.
Uwagi do udzielonych odpowiedzi na interpelacje z ostatniej Sesji wniósł radny pan Antoni
Borecki, który stwierdził, że jest niezadowolony ze sposobu udzielenia odpowiedzi w sprawie
przełożenia kostki na ul. Żyrowskiej oraz wycięcia suchych drzew na ul. Pionierów.
Radny pan Zbigniew Józefiok poinformował, że nie otrzymał odpowiedzi na wnioski dotyczące
prawidłowego ustawienia znaków drogowych oraz naprawy tablic rejestrujących szybkość
pojazdów.
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Kierownik Referatu Gospodarki Mieniem i Rolnictwa pan Michał Kilisz poinformował,
że procedura wycięcia drzewa jest rozłożona w czasie z uwagi na konieczność uzyskania szeregu
opinii innych organów i przysługujących im terminów na wniesienie uwag.

Sekretarz Gminy pani Brygida Bukowińska poinformowała, że oba wnioski radnego pana
Zbigniewa Józefiok zostały przekazane do realizacji Komendantowi Straży Miejskiej i na oba
została udzielona odpowiedź, dlatego też wyjaśni dlaczego odpowiedzi nie dotarły do radnego.

Ad. 12.
Radny pan Edward Paciorek stwierdził, że na jednej z komisji obecny był Komendant Straży
Miejskiej i okazuje się, iż mieszkańcy wcale nie łamią tak bardzo przepisów jak to się mogło
wydawać wcześniej. Zdarzyły się pojedyncze przypadki poważnego przekroczenia prędkości,
natomiast mandaty nakładane są głównie na najniższe kwoty za nieznaczne przekroczenia
prędkości. Cała sprawa funkcjonowania fotoradaru i prowadzenia postępowań mandatowych
obciążyła Straż Miejską w takim stopniu, że nie widać ich w tej chwili w ogóle na patrolach.

Burmistrz pan Dieter Przewdzing zapewnił, że odkąd fotoradar funkcjonuje w Gminie
Zdzieszowice, sytuacja na drogach bardzo się poprawiła.

Sołtys wsi Krępna pan Józef Kaletta poinformował, że odkąd jest sołtysem Krępnej Burmistrz
nigdy nie zorganizował spotkania z sołtysami w sprawie propozycji do budżetu i na wniosek, aby
takie spotkanie zorganizować, otrzymał odpowiedź, że procedura uchwalania budżetu nie
przewiduje takich spotkań. Pan Józef Kaletta poinformował, że nie jest zadowolony z uzyskanej
odpowiedzi.
Pan Kaletta stwierdził również, że w dalszym ciągu nie można użytkować remizy w Krępnej, gdyż
nie ma stosownego pozwolenia, dlatego też zwrócił się na jednej z sesji z pytaniem czy pozostałe
remizy w Gminie Zdzieszowice mają takie pozwolenia, lecz nie dostał precyzyjnej odpowiedzi.

Zastępca Burmistrza Zdzieszowic pani Sybila Zimerman poinformowała, że projekt budżetu jest
corocznie uchwalany zgodnie z obowiązującą procedurą określoną w uchwale Rady Miejskiej.
Burmistrz Zdzieszowic w miarę możliwości uczestniczy w zebraniach mieszkańców i w tym roku
również uczestniczył w takim zebraniu w sołectwie Krępna.
Przewodniczący Zarządu Osiedla Akacjowa-Zielona pan Rainhard Winkler poinformował, że firma
odpowiadająca za wywóz odpadów z terenu Gminy Zdzieszowic nie wywiązuję się z obowiązków
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i nie wywozi odpadów suchych, które zalegają na osiedlu.

Pani Sybila Zimerman poinformowała, że problem jest na osiedlu Akacjowa-Zielona, gdyż
przedstawiciele wspólnot nie potrafią dojść do porozumienia w sprawie lokalizacji miejsc
składowania odpadów.

Sołtys wsi Żyrowa pan Józef Wilczek odczytał i złożył pisemny wniosek na ręce Przewodniczącej
Rady.

Przewodniczący Zarządu Osiedla Piastów II pan Jan Kuska poinformował, że zarówno Burmistrz
jak i Przewodnicząca Rady otrzymali zaproszenie na zebranie mieszkańców osiedla i nikt nie
przyszedł. Pan Jan Kuska zapytał również dlaczego o spotkaniu z przedstawicielami NFZ-u, które
odbyło się w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach nie zostali powiadomieni mieszkańcy i czego
dotyczyło to spotkanie.

Zastępca Burmistrza pani Sybila Zimerman poinformowała, że w dniu 9 października br. Opolski
Oddział

Wojewódzki

NFZ

zorganizował

punkt

rejestracyjny

w

Urzędzie

Miejskim

w Zdzieszowicach, gdzie można było uzyskać dostęp do indywidualnego konta w Zintegrowanym
Informatorze Pacjenta.

O powyższej

sprawie informowano mieszkańców poprzez stronę

internetową Gminy Zdzieszowice oraz lokalną prasę.

Przewodnicząca Rady pani Monika Wąsik-Kudla poinformowała, że otrzymała zaproszenie na
zebranie mieszkańców osiedla Piastów II natomiast szereg innych obowiązków w tym dniu
uniemożliwił jej udział w zebraniu.

Radni pan Piotr Adamski i pan Edward Paciorek złożyli wniosek, aby przygotować i przedstawić
Radzie wykaz nieruchomości zabudowanych będących własnością Gminy Zdzieszowice, które są
niewykorzystane a jedynie generują koszty utrzymania.

Ad. 13.
Przewodnicząca Rady pani Monika Wąsik-Kudla zamknęła obrady XL Sesji Rady Miejskiej
w Zdzieszowicach.
Protokołowała:
Anna Kwiecień
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