Protokół Nr XXXVI/2013
z Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
w dniu 25 czerwca 2013 r.
Stan ewidencyjny - 15 radnych
Obecnych - 13 radnych
Nieobecny:
pani Halina Ciż
pani Brygida Labisz

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 XXXV/2013 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 28
maja 2013r.
4. Rozpatrzenie sprawozdania i udzielenie absolutorium Burmistrzowi Zdzieszowic:
a) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zdzieszowice za 2012r.,
b) rozpatrzenie sprawozdania finansowego,
c) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej nt. opinii o sprawozdaniu
z wykonania budżetu gminy za 2012r.,
d) rozpatrzenie informacji o stanie mienia Gminy Zdzieszowice,
e) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Zdzieszowice za 2012r.,
f) zapoznanie ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej,
g) zapoznanie z opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej nt. Wniosku Komisji Rewizyjnej,
h) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Zdzieszowic.
5. Stan realizacji budowy i remontów dróg na terenie Gminy tj. droga wojewódzka,
powiatowe, gminne dojazdowe do gruntów rolnych. Stan inwentaryzacji istniejących
ścieżek rowerowych.
6. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zasad udzielania oraz rozliczania

dotacji celowej z budżetu gminy

Zdzieszowice na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem
elementów zawierających azbest,
b) w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Zdzieszowicach na II półrocze

2013r.,
c)

w

sprawie

uchwalenia

planów

pracy

stałych

komisji

Rady

Miejskiej

w Zdzieszowicach na II półrocze 2013r.
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 XXXVI Sesji Rady Miejskiej
w Zdzieszowicach i stwierdziła prawomocność obrad.

Ad.2.
Zastępca Burmistrza pani Sybila Zimerman poprosiła o wniesienie do porządku obrad:
- informacji o stanie zaawansowania prac nad wdrożeniem ustawy o utrzymaniu czystości na
terenie Gminy Zdzieszowice (pkt 3a porządku obrad), oraz następujące projekty uchwał:
- w sprawie kontynuacji w latach 2013-2014 realizacji projektu pod nazwą "Podnoszenie
kwalifikacji klientów MGOPS szansą powrotu na rynek pracy" (pkt 6 lit. d),
- w sprawie dokonania zmian budżetu na 2013r. (pkt 6 lit. e),
- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (pkt 6 lit. f).

W drodze glosowania, wynikiem:
13 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących
przyjęto zmiany do porządku obrad.

Ad. 3.
Protokół Nr XXXV/2013 Sesji Rady Miejskiej w dniu 28 maja 2013r. został przyjęty w drodze
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głosowania, wynikiem:
12 głosów za
0 głosów przeciw
1 głos wstrzymujący

Ad. 3a.
Przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region” pan Grzegorz Chudomięt
poinformował, że przetarg na świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów od mieszkańców
Gminy Zdzieszowice wygrała firma Veolia. Była to jedyna firma, która przystąpiła do przetargu.
Pan Chudomięt wyjaśnił, że do czasu całkowitej wymiany i doposażenia nieruchomości
w pojemniki, usługi wywozu nieczystości będą świadczone na dotychczasowych zasadach.

Główna Księgowa Związku pani Ewa Dudzińska poinformowała, że na 40.000 nieruchomości
złożono 32.000 deklaracji. W najbliższym czasie zostaną wygenerowane indywidualne numery kont
bankowych, które następnie zostaną rozesłane do mieszkańców.

Radny pan Piotr Adamski stwierdził, że idea Czystego Regionu polegała na połączeniu się gmin,
a co za tym idzie skomasowaniu problemu odpadów, przeprowadzenie wspólnego przetargu, który
wygra wspólna firma, natomiast podzielenie obszaru związku na tzw. sektory jest zaprzeczeniem
idei powstania samego związku.

Pan Grzegorz Chudomięt poinformował, że o podzieleniu obszaru związku na sektory
zadecydowało zgromadzenie związku a więc przedstawiciele samych gmin. Decyzję taką uzasadnia
to, że brak jest w naszym regionie firmy, która mogłaby złożyć ofertę dla całego związku, który
obejmuje 200.000 mieszkańców. W przypadku dopuszczenia tylko jednej firmy do świadczenia
usług doszłoby do sytuacji, w której pozostałe firmy musiałyby opuścić teren „Czystego Regionu”,
co w przyszłości mogłoby skutkować brakiem konkurencji i alternatywy dla Związku.

Radny pan Edward Paciorek zapytał czy oferta firmy liczona od tony odpadów jest zgodna
z założeniami związku czy też przewyższa tę kwotę.

Pan Grzegorz Chudomięt stwierdził, że są to wyższe kwoty.

Pan Edward Paciorek zapytał czy mieszkańcy otrzymają nowe pojemniki.
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Pan Grzegorz Chudomięt stwierdził, że docelowo wszystkie nieruchomości zostaną doposażone w
sprawne technicznie pojemniki, niekoniecznie nowe.

Przewodnicząca Rady ogłosiła 10 minut przerwy.

Ad.4.
a) Do

sprawozdania uwagi wniósł radny pan Edward

Paciorek,

który poinformował,

że z wykonania budżetu wynika, iż nie wykorzystano środków w wysokości 23.500 zł na diety
radnych, w związku z czym można przeznaczyć je na zadania wynikające z jakiś pilnych potrzeb
lub awarii.

Skarbnik Gminy pani Zdzisława Krukowska wyjaśniła, że te środki zostaną wypłacone w styczniu
natomiast muszą one być ujmowane corocznie w zaangażowaniu, gdyż dotyczą jeszcze grudnia
2012r.

b) Do sprawozdania finansowego radni nie wnieśli uwag.

c) Przewodnicząca Rady pani Monika Wąsik-Kudla odczytała Uchwałę Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Zdzieszowice za
2012r.

d) Do informacji o stanie mienia Gminy Zdzieszowice radni nie wnieśli uwag.

e) Uchwała Nr XXXVI/274/2013 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2012r. została podjęta
w drodze głosowania, wynikiem:
13 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

f)

Przewodniczący

Komisji

Rewizyjnej

pan

Werner

Mulorz

odczytał

opinię

Komisji

o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012r. oraz wniosek o udzielenie Burmistrzowi
Zdzieszowic absolutorium.
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g) Przewodnicząca Rady odczytała Uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii
o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2012r.

h) Uchwała Nr XXXVI/275/2013 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Zdzieszowic za
2012r. została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

13 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

Ad. 5.
Kierownik Referatu Zamówień Publicznych i Środków Pomocowych pan Artur Gasz przedstawił
stan realizacji budowy i remontów dróg na terenie Gminy Zdzieszowice a także stan inwentaryzacji
ścieżek rowerowych, zgodnie z przedłożonym pisemnym materiałem.

Burmistrz pan Dieter Przewdzing wyraził niezadowolenie z faktu, że wszystkie inwestycje
prowadzone przez województwo, obecnie realizowane są wyłącznie przy partycypacji ze strony
gminy.

Przewodniczący Zarządu Osiedla Korfantego-Kościuszki pan Mirosław Hankus stwierdził,
że w niedawno wyremontowanej ulicy Góry Św. Anny powstały muldy w asfalcie.

Radna pani Barbara Osadzin zwróciła się z prośbą o wykoszenie poboczy przy drodze
wojewódzkiej w kierunku Krapkowic.

Radny pan Zbigniew Józefiok poprosił o wymianę oporęczowania na skrzyżowaniu z ul. Nową.

Ad.6.
a) Uchwała Nr XXXVI/276/2013 w sprawie zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej
z budżetu gminy Zdzieszowice na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem
elementów zawierających azbest została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:
13 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących
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b) Uchwała Nr XXXVI/277/2013

w

sprawie uchwalenia planu pracy

Rady

Miejskiej

w Zdzieszowicach na II półrocze 2013r. została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

13 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

c) Uchwała Nr XXXVI/278/2013 w sprawie uchwalenia planów pracy stałych Komisji Rady
Miejskiej w Zdzieszowicach na II półrocze 2013r. została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

13 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów przeciw

d) Uchwała Nr XXXVI/279/2013 w sprawie kontynuacji w latach 2013-2014 realizacji projektu
pod nazwą „Podnoszenie kwalifikacji klientów MGOPS szansą powrotu na rynek pracy” została
podjęta w drodze głosowania, wynikiem:
13 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów przeciw

e) Radny pan Zbigniew Józefiok stwierdził, że proponowane przez samorząd zadania są niezgodne
z planem zagospodarowania przestrzennego i zapytał czy inwestowanie na terenach w sposób
niezgodny z planem jest zgodne z ustawą o finansach publicznych.

Radca prawny pan Tomasz Surma potwierdził, że Rada może planować inwestycje w takim
przypadku natomiast nie można ich realizować.

Uchwała Nr XXXVI/280/2013 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2013r. została podjęta
w drodze glosowania, wynikiem:
13 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów przeciw
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f) Uchwała Nr XXXVI/281/2013 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej została
podjęta w drodze glosowania, wynikiem:
13 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

Ad. 7.
Burmistrz Zdzieszowic pan Dieter Przewdzing poinformował o obchodach powiatowych Dnia
Strażaka,

uroczystościach

z

okazji

10-lecia

nadania

imienia

Publicznemu

Gimnazjum

w Zdzieszowicach oraz 40-lecia powstania firmy Zarmen.

Ad 8.
Przewodnicząca Rady pani Monika Wąsik-Kudla poinformowała, że w okresie międzysesyjnym
również uczestniczyła w uroczystościach z okazji 10-lecia nadania imienia Publicznemu
Gimnazjum w Zdzieszowicach oraz brała udział we wręczaniu wyróżnień uczniom za wyniki
w nauce i sporcie z okazji Dnia Dziecka.

Ad.9.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej pan Werner Mulorz poinformował, że Komisja odbyła dwa
posiedzenia, na których omawiała wykonanie budżetu za 2012r. oraz przygotowała plan pracy na II
półrocze 2013r.

Wiceprzewodnicząca Komisji Samorządowo-Środowiskowej pani Rita Grądalska poinformowała,
że Komisja odbyła jedno posiedzenie, na którym omawiała gospodarkę gruntami Gminy
i przygotowała plan pracy na II półrocze 2013r.

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych pan Antoni Borecki poinformował, że Komisja
odbyła dwa posiedzenia, na których zajmowała się projektem uchwały w sprawie zasad udzielania
dotacji na zadania związane z demontażem azbestu oraz stanem realizacji przyłączy gazowych
w Jasionej i Oleszce. Komisja sporządziła również plan pracy na II półrocze 2013r. oraz opinię dla
Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu za 2012r.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pan Mirosław Potas poinformował,
że komisja odbyła dwa posiedzenia, na których zajmowała się oceną realizacji zadań
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inwestycyjnych oraz przygotowaniem planu pracy na II półrocze 2013r.

Ad. 10.
Pisemne interpelacje złożyli następujący radni:
Antoni Borecki
Zbigniew Józefiok
Rita Grądalska
Bogdan Oleksin
Barbara Osadzin
Monika Wąsik-Kudla
Stanisław Wenio

Ad. 11.
Do udzielonych odpowiedzi radni nie wnieśli uwag.

Ad.12.
Sołtys wsi Krępna pan Józef Kaletta odczytał swoje pisemne wnioski. Poinformował również,
że nie ma ze strony Urzędu dobrej woli załatwienia pozytywnie sprawy diet sołtysów, o które
wnioskuje już ponad 2 lata.

Sekretarz Gminy pani Brygida Bukowińska poinformowała, że w piśmie, które sołtys otrzymał
w dniu 10 grudnia 2012r. szczegółowo wyjaśniono sprawę zmiany uchwały w sprawie diet dla
sołtysów. Burmistrz Zdzieszowic uważa, że obowiązująca Uchwała jest dobra i nie będzie
przedkładał nowego projektu. Sołtys otrzymał również informację o tym, kto oprócz Burmistrza
posiada inicjatywę uchwałodawczą dlatego też ze swoim wnioskiem może ewentualnie zwrócić się
do radnego lub komisji o podjęcie stosownej inicjatywy uchwałodawczej.

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