Protokół Nr YI/2015
z Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
w dniu 25 marca 2015 r.

Stan ewidencyjny - 15 radnych
O b e c n y c h -15 radnych

Sesja odbyła się w sali narad Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach.
Czas trwania obrad od godz. 1530 do godz. 1750

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wnioski o zmianę porządku obrad.
3. Przyjęcie Protokołu Nr Y/2015 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 lutego
2015 r.
4. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach
awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
5. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie wieloletniego gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy Zdzieszowice
na lata 2015 - 2019,
b) w sprawie uchwalenia dopłat do ceny za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych,
c) w sprawie dofinansowania inwestycji służących ochronie powietrza,
d) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zdzieszowice na rok 2015,
e) w sprawie dokonania zmian budżetu na 2015 rok,
f) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
g) w sprawie wyrażenia woli współdziałania z Gminą Kuźnia Raciborska w zakresie
organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii dla uczniów wyznania Kościoła
Bożego w Chrystusie z terenu Gminy Zdzieszowice,
h) w sprawie inkasa podatków lokalnych.
6. Sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym - Burmistrz Zdzieszowic.
7. Sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym - Przewodniczący Rady.
8. Sprawozdanie komisji stałych z prac w okresie międzysesyjnym - przewodniczący komisji
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stałych.
9. Interpelacje radnych.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na poprzedniej sesji.
11. Wolne wnioski, zapytania radnych i informacje.
12. Zakończenie sesji.

A d.l.
Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek dokonał otwarcia VI Sesji Rady Miejskiej
w Zdzieszowicach i stwierdził prawomocność obrad.

Pan Edward Paciorek poinformował, iż przed salą narad została postawiona puszka przeznaczona
na datki dla ucznia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Zdzieszowicach - Adama Golec na
procesor dźwięku do implantu do aparatu słuchowego.

Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek pogratulował wszystkim nowo wybranym Sołtysom
i Radą Sołeckim.

Ad,2.
Przewodniczący Rady zaproponował, aby pkt 5g porządku obrad- projekt uchwały w sprawie
wyrażenia woli współdziałania z Gminą Kuźnia Raciborska w zakresie organizowania prowadzenia
i finansowania nauki religii dla uczniów wyznania kościoła Bożego w Chrystusie z terenu Gminy
Zdzieszowice przenieść jako pkt a.

Burmistrz Zdzieszowic pani Sybila Zimerman poinformowała, iż w nawiązaniu do treści pkt III Ad.
10 ujętego w protokole nr 5/2016 z posiedzenia wspólnego Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Budżetu oraz Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 marca
2015 r. poprosiła o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Zdzieszowicach przy ul.
Filarskiego 19 (pkt 5i).
Ponadto poprosiła o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały o zmianie uchwały
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej (pkt 5j) ze względu na to, iż osoby które
wchodziły w skład komisji nie pracują już w Radzie w obecnej kadencji.

Burmistrz Zdzieszowic pani Sybila Zimerman zaproponowała, aby wybrać jednego kandydata na
członka Komisji Inwentaryzacyjnej spośród radnych.

Radny pan Piotr Adamski poinformował, iż podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Zdzieszowicach przy ul. Filarskiego
19 uważa za zbyt pośpieszne w związku z tym prosi o jej nie wprowadzanie do porządku obrad.

Burmistrz Zdzieszowic pani Sybila Zimerman poinformowała, iż wniosła do porządku obrad
projekt uchwały jako wyraźny zapis z protokołu wspólnego posiedzenia komisji.

Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek poinformował, iż wszyscy radni byli obecni na
wspólnym posiedzeniu komisji, na której większością głosów zaakceptowano projekt uchwały.

Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek poddał pod głosowanie propozycje Radnego pana
Piotra Adamskiego, aby nie wprowadzać do porządku obrad projektu uchwały w

sprawie

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Zdzieszowicach
przy ul. Filarskiego 19, wynik głosowania:

5 głosów za
10 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie proponowane zmiany do porządku obrad, wynik
głosowania:
14 głosów za
0 głosów przeciw
1 głos wstrzymujący

Ad.3.
Protokół Nr V/2015 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 lutego 2015 r. został przyjęty
w drodze głosowania, wynikiem:
15 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących
3

Ad.4.
Dyrektor Biura Administracyjno - Ekonomicznego Oświaty pani Joanna Paciorek omówiła
sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu
zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego zgodnie
z przedłożonym Radzie sprawozdaniem z dnia 16 lutego 2015 roku, które stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.

Ad. 5.
a) Dyrektor Biura Administracyjno - Ekonomicznego Oświaty pani Joanna Paciorek wyjaśniła, iż
konieczność podjęcia uchwały wynika z tego, iż w przypadku gdy rodzic chce, aby jego dziecko
uczęszczało na lekcje religii do tzw. kościoła Bożego w Chrystusie, zawozi swoje dziecko na
nauczanie do miejscowości, w której taki kościół istnieje. Gmina Zdzieszowice musi zapewnić
każdemu dziecku udział na lekcji religii, jeżeli rodzic ma takie życzenie. W związku z powyższym
według rozporządzenia należy zawrzeć porozumienie z Gminą, w której odbywają się takiego
rodzaju lekcje religii i partycypować w kosztach ich finansowania.

Uchwała Nr YI/52/2015 w sprawie wyrażenia woli współdziałania z Gminą Kuźnia Raciborska
w zakresie organizowania prowadzenia i finansowania nauki religii dla uczniów wyznania kościoła
Bożego w Chrystusie z terenu Gminy Zdzieszowice została podjęta w drodze głosowania,
wynikiem:
15 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

b) Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pani Maria Kampa poinformowała,
iż komisja pozytywnie zaakceptowała projekt uchwały, jednak wniosła o stopniowe podwyższanie
czynszu mieszkań komunalnych oraz przesiedlanie dłużników z mieszkań komunalnych na
mieszkania socjalne.

Pani Irena Kotula - pracownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska wyjaśniła
zasady polityki czynszowej dla wieloletniego gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy.

Uchwała Nr YI/53/2015 w sprawie wieloletniego gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy
Zdzieszowice na lata 2 0 1 5 -2 0 1 9 została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:
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15 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

c) Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pani Maria Kampa poinformowała,
iż komisja pozytywnie zaakceptowała projekt uchwały.

Sołtys wsi Jasiona pan Piotr Santura zapytał jaka jest cena dopłaty za kubik ścieków we wsi Jasiona
i Oleszka.

Prezes WiK pani Izabela Bielka poinformowała, iż cena podstawowa za m 3 ścieków wynosi 5,47 zł
natomiast Gmina dopłaca 2,51 zł do 1 m 3 kanalizacji. W sołectwach Jasiona i Oleszka nie ma
kanalizacji, a brak jest możliwości dopłat do wywozu nieczystości z szamb.

Burmistrz Zdzieszowic pani Sybila Zimerman poinformowała, iż razem z panią Prezes Spółki
„Wodociągi i Kanalizacja” czynią starania o pozyskanie środków na budowę kanalizacji dla wsi
Jasiona i Oleszka.

Uchwała Nr YI/54/2015 w sprawie uchwalenia dopłat do ceny za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych została podjęta w drodze
głosowania, wynikiem:
15 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

d) Pracownik Referatu

Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pani Joanna Buska -

Gnoińska wyjaśniła, iż projekt uchwały został szczegółowo omówiony na posiedzeniu wspólnym
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz Komisji Spraw Społecznych.

Uchwała Nr YI/55/2015 w sprawie dofinansowania inwestycji służących ochronie powietrza została
podjęta w drodze głosowania, wynikiem:
15 głosów za
0 głosów przeciw
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O głosów wstrzymujących

e) Uchwała Nr VI/56/2015 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zdzieszowice na rok 2015 została podjęta
w drodze głosowania, wynikiem:
15 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

f) Kierownik Referatu Budżetowo - Finansowego pani Jolanta Śledź wyjaśniła korektę do projektu
uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu na 2015 rok.

Uchwała Nr VI/57/2015 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2015 rok została podjęta w drodze
głosowania, wynikiem:
14 głosów za
0 głosów przeciw
1 głos wstrzymujący

g) Uchwała Nr YI/58/2015 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej została podjęta
w drodze głosowania, wynikiem:
14 głosów za
0 głosów przeciw
1 głos wstrzymujący

h) Uchwała Nr VI/59/2015 w sprawie inkasa podatków lokalnych została podjęta w drodze
głosowania, wynikiem:
15 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

i) Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pani Maria Kampa poinformowała,
iż komisja na posiedzeniu wspólnym pozytywnie zaakceptowała projekt uchwały (10 głosów za
oraz 5 głosów przeciw).
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Uchwała Nr VI/60/2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej
zabudowanej położonej w Zdzieszowicach przy ul. Filarskiego 19 została podjęta w drodze
głosowania, wynikiem:
9 głosów za
5 głosów przeciw
1 głos wstrzymujący

j) Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek zaproponował aby, jedna osoba spośród radnych
zgłosiła swoją kandydaturę na członka Komisji Inwentaryzacyjnej.

Kierownik Referatu

Gospodarki Mieniem i Rolnictwa pan

Michał Kilisz wyjaśnił,

iż

obligatoryjnego wymogu co do wybrania radnego na członka Komisji Inwentaryzacyjnej nie ma,
jednak musi to być osoba z długoletnim stażem w samorządzie.

Burmistrz Zdzieszowic pani

Sybila Zimerman zgłosiła do udziału w pracach Komisji

Inwentaryzacyjnej panią Brygidę Labisz, uzasadniając jej kandydaturę jako osobę z dużym
doświadczeniem i zaangażowaniem w pracę samorządu.

Uchwała Nr YI/61/2015 o zmianie uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:
13 głosów za
0 głosów przeciw
2 głosy wstrzymujące

Przewodniczący Rady ogłosił 15 minut przerwy.

Ad.6.
Sprawozdanie z prac z okresu międzysesyjnego złożyła Burmistrz Zdzieszowic pani Sybila
Zimerman, stanowi ono załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.7.
Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek poinformował, iż w okresie międzysesyjnym
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uczestniczył m. in. w zebraniu sprawozdawczym OSP Jasiona, w spotkaniu w Starostwie
Powiatowym w sprawie dyżurów aptek dla Gminy Zdzieszowice, w zebraniach wiejskich
w sołectwach, w spotkaniu kobiet z okazji ich święta w Starej Części Miasta, udział w spotkaniu na
Osiedlu Akacjowa - Zielona, udział w przeglądzie mienia gminnego tj. szaletu miejskiego oraz
budynku wielofunkcyjnego w Krępnej, udział w spotkaniu podczas gminnego konkursu
kroszonkarskiego w PSP Nr3 w Zdzieszowicach.

Przewodniczący Rady poinformował, iż w sprawie dyżurów aptek nie udało się nic wynegocjować,
jedynie kiedy dyżur przypada na aptekę pani Koper, jest on świadczony przez 24 godziny na dobę.

Radna Powiatu Krapkowickiego pani Monika Wąsik -

Kudła poinformowała, że Powiat

Krapkowicki nie przychylił się do prośby mieszkańców i nie zgodził się na pełnienie całodobowych
dyżurów aptek w Gminie Zdzieszowice. Ponadto poinformowała, iż na każdej z aptek będą
naklejone wizytówki z numerami całodobowej infolinii, na którą będzie można dzwonić, aby
dowiedzieć się gdzie w danym dniu jest pełniony dyżur. Następnie podała numer telefonu infolinii
dla Krapkowic (778872347) oraz numer telefonu infolinii dla Zdzieszowic ( 778872348).

Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek odczytał uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Opolu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały
budżetowej.

Ad. 8.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej pan Piotr Adamski poinformował, że komisja w okresie
międzysesyjnym odbyła jedno posiedzenie, którego tematem była kontrola przestrzegania ochrony
danych osobowych w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Zdzieszowicach po nowelizacji
Ustawy o ochronie danych osobowych .

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu pan Karol Kowalski poinformował, że komisja
w okresie międzysesyjnym odbyła dwa posiedzenie. Tematem pierwszego posiedzenia była analiza
kosztów klubów sportowych z terenu miasta i gminy, natomiast tematem drugiego posiedzenia była
analiza wydatków na wynagrodzenia nauczycieli oraz omówienie spraw i tematów bieżących
niezbędnych do zaopiniowania przez komisję na najbliższą Sesje Rady Miejskiej.

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych pan Józef Wilczek, poinformował, że komisja
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w okresie międzysesyjnym odbyła dwa posiedzenia. Tematem pierwszego posiedzenia wspólnie
z Komisją Rozwoju Gospodarczego i Budżetu było targowisko - koszty utrzymania, bilanse
miesięcznego utrzymania oraz ośrodek zdrowia - propozycje sprzedaży. Na drugim posiedzeniu
wyjazdowym - komisja dokonała przeglądu Żłobka Samorządowego w związku z zaplanowanym
w budżecie Gminy remontem.

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pani Maria Kampa poinformowała, iż
komisja w okresie między sesyjnym spotkała się raz wspólnie z Komisją Spraw Społecznych.
Tematem posiedzenia było targowisko - koszty utrzymania, bilanse miesięcznego utrzymania oraz
ośrodek zdrowia - propozycje sprzedaży.

Ad.9.
Pisemne interpelacje złożyli następujący radni:
- Grądalska Rita,
- Kampa Maria,
- Klaudia Kazik,
- Maruszewski Marian,
- Schweda Ewa,
- Wenio Stanisław.

Radny pan Jan Kuska poinformował, iż w Zdzieszowicach w kilku miejscach występują hałdy
śmieci, np. na końcu „Starego Osiedla” oraz w rowach przy nowo wybudowanej drodze w kierunku
Rozwadzy. Ponadto ponownie apelował, aby zająć się sprawą poodwracanych znaków.

Przewodniczący Rady poinformował, iż aby uzyskać odpowiedź na interpelację w ciągu 14 dni
należy ją złożyć pisemnie, ponadto radny nie musi czekać do sesji, może ją złożyć
Przewodniczącemu w okresie międzysesyjnym.

Ad. 10.
Nie wniesiono uwag.

A d .ll.
Sołtys wsi Jasiona pan Piotr Santura zapytał jak segregować piasek z zamiatanych ulic.
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Burmistrz Zdzieszowic pani Sybila Zimerman odpowiedziała, iż tak powstały piasek należy
wyrzucić do worków przeznaczonych na odpady mieszane.

Przewodnicząca Zarządu Osiedla Stara Część Miasta pani Eryka Wykop poprosiła o sterylizację
bezdomnych kotów, które osiedliły się na cmentarzu w Zdzieszowicach. Ponadto poprosiła, aby
przed świętami Wielkanocnymi pozamiatać ulicę Chrobrego i Góry Świętej Anny.

Burmistrz Zdzieszowic poinformowała, iż ustaliła z Panią Wicestarostą, iż w tygodniu przed
świętami ulice te zostaną wysprzątane.

Przewodniczący Zarządu Osiedla Stare Osiedle pan Sylwester Gidel poprosił o wysprzątanie terenu
budynku samorządowego tzw. „gołębnika” na Starym Osiedlu.

Wiceprzewodniczący Rady pan Zbigniew Józeflok poinformował, iż interweniował u niego
mieszkaniec, który w godzinach popołudniowych w niedzielę nie mógł skorzystać z TOI - TOYA
na placu targowym, gdyż był zamknięty. Ponadto poinformował, iż na funkcjonowanie tej
przenośnej toalety, która ma służyć całemu społeczeństwu w budżecie gminy jest przeznaczona
kwota w wysokości 6 tys. zł.

Pan Wiesław Paliwoda poinformował, że toaleta otwierana jest w czasie godzin handlu na potrzeby
użytkowników targowiska.

Wiceprzewodniczący Rady poinformował, iż sprawdzi zapis w budżecie gminy dotyczący
przeznaczenia TOI-TOYA.

Burmistrz Zdzieszowic pani Sybila Zimerman wyjaśniła, iż w budżecie gminy nie jest
sprecyzowane przeznaczenie TOY-TOYKI, jednak jej całodobowe otwarcie spowodowałoby
sprzątanie co drugi dzień oraz koszty w kwocie 200 tys zł ze względu na występujące
uwarunkowania.

Wiceprzewodniczący Rady pan Zbigniew Józefiok poruszył cotygodniowy problem śmieci
zalegających na terenie targowiska, Galerii „Ewa” oraz znajdującego się tam parkingu. Ponadto
zasugerował wycięcie znajdujących się tam krzewów, co prawdopodobnie ułatwi sprzątanie w tym
rejonie.
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Pan Zbigniew Józefiok przypomniał o wniosku Komisji Spraw Społecznych zawartym w protokole
komisji z dnia 9 lutego 2015 r., która opowiedziała się za powstaniem stacjonarnego PSZOK-u,
a Związek Międzygminny zobowiązał się udzielić w tej sprawie odpowiedzi do dnia 15 marca 2015
r., jednak do tej pory takiej odpowiedzi nie udzielił.

Burmistrz Zdzieszowic wyjaśniła, iż w następnym tygodniu odbędzie spotkanie z nowym
Przewodniczącym „Czystego Regionu”. Temat stacjonarnego PSZOK-u się ciągnie w związku
z nowo wybranymi Zarządami Sołectw i Osiedli do których zostało wystosowane pismo w sprawie
wyrażenia opinii za jaką formą PSZOK - u opowiadają się mieszkańcy: czy stacjonarną czy
mobilną.

Ad. 12.
Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek zamknął obrady VI Sesji Rady Miejskiej
w Zdzieszowicach.

Protokołowała:
Mai wina Czajka
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