Protokół Nr VII/2015
z Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
w dniu 29 kwietnia 2015 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. 1730
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wnioski o zmianę porządku obrad.
3. Przyjęcie Protokołu Nr VI/2015 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 marca
2015 r.
4. Informacja

o

działalności

Miejsko

-

Gminnego

Ośrodka

Pomocy

Społecznej

w Zdzieszowicach, w tym:
a) sprawozdanie z działalności i wykonania budżetu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej za 2014 r. oraz potrzeby w zakresie pomocy na 2015 r.,
b) ocena zasobów pomocy społecznej dobranej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji
społecznej i demograficznej wraz z rekomendacjami,
c) sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2014 r.,
d) sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2014 r.
5. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Zdzieszowice z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi z art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie za 2014 rok.
6. Podjęcie uchwał:
a) o zmianie uchwały Rady Miejskiej w Zdzieszowicach nr XXXVIII/288/2013 z dnia 16
lipca 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu „Wodociągów
i Kanalizacji” Spółka z o.o. w Zdzieszowicach na lata 2 0 1 4 -2 0 1 8 ,
b) w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty targowej na terenie Gminy
Zdzieszowice, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości ich wynagrodzenia za inkaso
oraz zwolnień z opłaty targowej na terenie Gminy Zdzieszowice,
c) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego
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w Zdzieszowicach Plac 1 Maja 12,
d) w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 położonego
w Zdzieszowicach Plac 1 Maja 12,
e) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Januszkowicach
(działka nr 108/72),
f) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Januszkowicach
(działka nr 108/70),
g) w sprawie dokonania zmian budżetu na 2015 rok,
h) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
i) w sprawie likwidacji Oddziału Zamiejscowego Publicznego Przedszkola nr 2 im. Kubusia
Puchatka w Zdzieszowicach.
7. Sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym - Burmistrz Zdzieszowic.
8. Sprawozdanie z prac w okresie między sesyjnym - Przewodniczący Rady.
9. Sprawozdanie komisji stałych z prac w okresie między sesyjnym - 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.
Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek dokonał otwarcia VII Sesji Rady Miejskiej
w Zdzieszowicach i stwierdził prawomocność obrad.

Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek oraz Burmistrz Zdzieszowic pani Sybila Zimerman
podziękowali Sołtysom oraz Przewodniczącym Zarządu Osiedla, którzy w obecnej kadencji nie
pełnią już swoich funkcji, a przez wszystkie lata współpracy z Gminą Zdzieszowice przyczynili się
do jej rozwoju.

Ad. 2.
Burmistrz Zdzieszowic pani Sybila Zimerman poprosiła o wprowadzenie do porządku obrad
projektu uchwały w sprawie wyrażenia poparcia dla działań Burmistrza Zdzieszowic na rzecz
zakresu oraz formy prac modernizacyjnych realizowanych na linii kolejowej E30, na odcinku
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Kędzierzyn - Koxle - Opole Zachodnie (jako pkt 6j).

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie proponowane zmiany do porządku obrad, wynik
głosowania:
15 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

Ad. 3.
Protokół Nr YI/2015 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 marca 2015 r. został
przyjęty w drodze głosowania, wynikiem:
15 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących
Ad.4.
Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pani Renata Nachtygal omówiła
przedłożone Radzie Miejskiej sprawozdania:
a) sprawozdanie z działalności i wykonania budżetu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej za 2014 r. oraz potrzeby w zakresie pomocy na 2015 r.,

Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek zapytał czy osoby, które skorzystały z aktywizacji
zawodowych zorganizowanych przez MGOPS w Zdzieszowicach znalazły zatrudnienie.

Pani Renata Nachtygal poinformowała, że w 2013 roku 6 osób po odbyciu stażu znalazło
zatrudnienie, natomiast w 2014 roku - 4 osoby. Ponadto poinformowała, iż często się zdarza, ze
osoby które mają szanse dostać zatrudnienie u danych pracodawców nie chcą pracować.

Pan Edward Paciorek zapytał dlaczego planowana kwota zasiłku celowego z przeznaczeniem na
zakup posiłku lub żywności jest wyższy niż kwota wykonania.

Pani Renata Nachtygal wyjaśniła, iż osoba która zgłasza się o pomoc do MGOPS-u może korzystać
równocześnie np. z zasiłku celowego na opał, na żywność lub z zasiłku okresowego jednak ta osoba
nie może otrzymać wszystkich tych świadczeń w maksymalnej wysokości.
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Radny pan Piotr Adamski zapytał o opinię w sprawie najlepszej formy opieki społecznej dla
starzejącego się społeczeństwa w Gminie Zdzieszowice oraz czy są podejmowane już jakieś
działania w kierunku zabezpieczenia przyszłości osób starszych.
Ponadto zapytał czy w związku z zwiększaniem się zakresu pracy MGOPS - pracownicy Ośrodka
są mocno obłożeni zakresem obowiązków.

Burmistrz Zdzieszowic pani Sybila Zimerman poinformowała, iż jest w trakcie przeprowadzania
rozmów z ewentualnymi osobami chętnymi do prowadzenia domu dziennego pobytu w budynku po
byłej szkole podstawowej w Rozwadzy.

Kierownik MGOPS pani Renata Nachtygal poinformowała, iż wiele gmin uruchomiło mieszkania
chronione. Odnośnie zakresu obowiązków MGOPS poinformowała, iż w styczniu 2016 roku będzie
mnóstwo obowiązków związanych w wypłacaniem świadczeń rodzinnych, do których wymagane
jest skompletowanie sporej ilość dokumentacji, jednak na chwile obecną obsada wywiązuje się z
powierzonych obowiązków.

b) ocena zasobów pomocy społecznej dobranej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji
społecznej i demograficznej wraz z rekomendacjami,

Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek stwierdził, iż z przedłożonego materiału wynika, że
mieszkańców ubywa, a także osób, które korzystają z pomocy społecznej.

Pani Renata Nachtygal wyjaśniła, iż z danych demograficznych tak wynika, jednak osoby które
korzystają z pomocy MGOPS to osoby bez wykształcenia i kwalifikacji, ponieważ osoby które
posiadają jakieś umiejętności i wiedzę migrują.

c) sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2014 r.,
d) sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2014 r.

Radny pan Zbigniew Józefiok zapytał na jakim poziomie kształtuje się ilość rodzin zastępczych
w Gminie Zdzieszowice.

Kierownik MGOPS pani Renata Nachtygal wyjaśniła, iż takich informacji nie posiada, jest to
zadanie realizowane przez Powiat Krapkowicki, który zajmuje się monitorowaniem ilości rodzin
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zastępczych w Gminie Zdzieszowice.

Sprawozdania stanowią załącznik do protokołu.
Ad. 5.
Pracownik Referatu Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych pan Piotr Lebok omówił
sprawozdanie

z

realizacji

Programu Współpracy

Gminy

Zdzieszowice

z

organizacjami

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi z art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie za 2014 rok, stanowi ono załącznik do protokołu.

Ad.6.
a) Prezes WiK pani Izabela Bielka poinformowała, iż zmiana wieloletniego planu rozwoju
i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych została wprowadzona ze względu na
uzyskanie dotacji ze środków unijnych, które pozwolą na dalszy ciąg budowy kanalizacji sanitarnej
na terenie Gminy Zdzieszowice.

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

Uchwała

Nr

YII/62/2015

o

zmianie

uchwały

Rady

Miejskiej

w

Zdzieszowicach

nr

XXXVIII/288/2013 z dnia 16 lipca 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju
i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu
„Wodociągów i Kanalizacji” Spółka z o.o. w Zdzieszowicach na lata 2014 - 2018 została podjęta
w drodze głosowania, wynikiem:

15 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

b) Burmistrz Zdzieszowic pani Sybila Zimerman wyjaśniła, iż zmiana w uchwale dotyczy ustalenia
jednakowej wysokości dziennej stawki opłaty targowej pobieranej na terenie Gminy Zdzieszowice
za sprzedaż z samochodu, przyczepy, ciągnika.

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pani Maria Kampa poinformowała, iż
komisja pozytywnie zaakceptowała projekt uchwały.
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Uchwała Nr YII/63/2015 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty targowej na
terenie Gminy Zdzieszowice, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości ich wynagrodzenia
za inkaso oraz zwolnień z opłaty targowej na terenie Gminy Zdzieszowice została podjęta w drodze
głosowania, wynikiem:
15 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

c) Pan Michał Kilisz - pracownik Referatu Gospodarki Mieniem i Rolnictwa, wyjaśnił iż lokale
mieszkalne nr 1 i nr 2 znajdujące się w Zdzieszowicach przy Placu 1 Maja 12 są przedmiotem
najmu od kilku lat, a mieszkańcy tych lokali wyrazili chęć ich zakupu. Ponadto poinformował, iż
kwota za ich wynajem jest niższa niż koszt utrzymania przez gminę.

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

Uchwała Nr YII/64/2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1
położonego w Zdzieszowicach Plac 1 Maja 12 została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:
15 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

d) Uchwała Nr YII/65/2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2
położonego w Zdzieszowicach Plac 1 Maja 12 została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:
15 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

e) Pan Michał Kilisz - pracownik Referatu Gospodarki Mieniem i Rolnictwa, wyjaśnił iż działka nr
108/72 oraz działka nr 108/70 znajdują się w Januszkowicach obok ul. Działkowca na terenie tzw.
zabudowy kempingowej.

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pani Maria Kampa poinformowała, iż
komisja pozytywnie zaakceptowała projekt uchwały.
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Uchwała Nr YII/66/2015 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
położonej w Januszkowicach (działka nr 108/72) została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:
15 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

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

Uchwała Nr VII/67/2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej
w Januszkowicach (działka nr 108/70) została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:
15 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

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

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pani Maria Kampa poinformowała, iż
komisja wnosi o wykreślenie pozycji dotyczącej remontu nawierzchni przy ul. Młyńskiej
w Januszkowicach,a ponadto poinformowała, iż Rada Sołecka z mieszkańcami prosi o budowę
drogi zgodnie z wykonanym projektem oraz zwiększenie środków o 5000 zł na zakup ławek
i koszy.

Radny pan Zbigniew Józefiok zasugerował, aby w sprawie zakupu ławek skonsultować się
z przewodniczącymi samorządów o uzgodnienie miejsca ich zamontowania.

Uchwała Nr VII/68/2015 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2015 rok została podjęta
w drodze głosowania, wynikiem:
15 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

h) Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pani Maria Kampa poinformowała,
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iż opinia komisji jest pozytywna.
Uchwała Nr YII/69/2015 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 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 opinia komisji jest pozytywna.

Uchwała Nr VII/70/2015 w sprawie likwidacji Oddziału Zamiejscowego Publicznego Przedszkola
nr 2 im. Kubusia Puchatka w Zdzieszowicach została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:
15 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

j) Burmistrz Zdzieszowic pani Sybila Zimerman wyjaśniła, iż przez Gminę Zdzieszowice przebiega
linia kolejowa E30 niemalże na całej jej długości, co powoduje utrudnienia w poruszaniu się
mieszkańców w obrębie miasta, którzy nieustannie muszą czekać przy przejeździe kolejowym na
podniesienie rogatek. Konieczność podjęcia uchwały prowadzi do podjęcia działań zmierzających
do poprawy warunków życia mieszkańców.

Uchwała Nr YII/71/2015 w sprawie wyrażenia poparcia dla Burmistrza Zdzieszowic została podjęta
w drodze głosowania, wynikiem:
15 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

Ad.7.
Sprawozdanie z prac z okresu międzysesyjnego złożyła Burmistrz Zdzieszowic pani Sybila
Zimerman, stanowi ono załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 8.
Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek poinformował, iż w okresie międzysesyjnym

uczestniczył m. in. w spotkaniu z klubami sportowymi Azymek i Lotna.
Ad.9.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej pan Piotr Adamski poinformował, że komisja w okresie
międzysesyjnym spotkała się dwa razy. Tematem spotkań była kontrola zadania pn.„ Budowa drogi
na ul. Jagodowej w Żyrowej”.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu pan Karol Kowalski poinformował, że komisja
w okresie międzysesyjnym odbyła jedno posiedzenie. Tematem posiedzenia była analiza kosztów
klubów sportowych z terenu miasta i gminy oraz zapoznanie ze stanem obiektów sportowych
w Gminie Zdzieszowice.

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych pan Józef Wilczek, poinformował, że komisja
w okresie międzysesyjnym odbyła jedno posiedzenia, którego tematem było funkcjonowanie
jednostek pomocniczych w Gminie oraz estetyka terenów zielonych w Gminie.

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pani Maria Kampa poinformowała, iż
komisja w okresie międzysesyjnym spotkała się raz. Tematem posiedzenia była analiza wykonania
budżetu za 2 014 rok.

Ad. 10.
Pisemne interpelacje złożyli następujący radni:
- pani Rita Grądalska
- pani Brygida Labisz,
- pani Kampa Maria,
- pani Klaudia Kazik,
- pan Kuska Jan
- pani Schweda Ewa,
- pan Skóra Marek.

Ad. 11.
Nie wniesiono uwag.

Ad. 12.
Radny pan Jan Kuska poinformował,iż na Osiedlu Akacjowa -

Zielona obok sklepu

„ Sędziak,, znajduje się pełno pustych butelek po piwie.
Radny pan Marian Maruszewski poinformował, iż na Osiedlu Kościuszki - Korfantego podczas
wymiany piasku w piaskownicach w jednej z piaskownic pomiędzy blokami 20 a 22 na ul.
Korfantego nie został piasek ani wymieniony ani dosypany.

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pan Wiesław Paliwoda
wyjaśnił,

iż powyższy

plac

zabaw

prawdopodobnie

został

stworzony przez

Samorząd

Mieszkańców, jednak jeszcze to sprawdzi, a piasek zostanie dosypany.

Radna pani Maria Kampa zapytała czy we wsi Januszkowice został już wymieniony piasek
w piaskownicach, ponieważ piaskownica przy boisku szkolnym w Januszkowicach się rozpadła.

Pan Wiesław Paliwoda poinformował, iż sprawdzi w harmonogramie, a ponadto piaskownica
zostanie naprawiona.

Sołtys wsi Jasiona pan Piotr Santura poprosił o harmonogram koszenia placów zabaw we wsi
Jasiona.

Pan Wiesław Paliwoda wyjaśnił, iż prezes WiK pani Izabela Bielka w najbliższym czasie
przygotuje harmonogram koszenia.

Ad. 13.
Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek zamknął obrady VII Sesji Rady Miejskiej
w Zdzieszowicach.

Protokołowała:
Malwina Czajka

10

