Protokół Nr XXIII/2016
Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
w dniu 25 maja 2016r.

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 XXII/2016 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 27 kwietnia 2016r.

4.

Stan bezpieczeństwa publicznego w Gminie Zdzieszowice.

5.

Problem narkomanii i dopalaczy w Gminie Zdzieszowice.

6.

Podjęcie uchwał:
a) w sprawie dokonania zmian budżetu na 2016r.,
b) w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Samorządowym w Zdzieszowicach
oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.

7.

Sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym - Burmistrz Zdzieszowic.

8.

Sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym - Przewodniczący Rady.

9.

Sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym - Przewodniczący stałych Komisji Rady.

10. Interpelacje radnych.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na poprzedniej sesji.
12. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
13. Zakończenie sesji.

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

Ad.2.
Burmistrz Zdzieszowic pani Sybila Zimerman złożyła wniosek o wniesienie do porządku obrad
projektu uchwały w sprawie poparcia idei zawartej w Apelu Rady Miejskiej w Krapkowicach
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dotyczącej tworzenia zasiłków wyrównawczych w okresie przejściowym wprowadzonych zmian
w systemie oświaty dla dzieci sześcioletnich pozostających o rok dłużej w przedszkolach.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zmianę porządku obrad. Wynik głosowania:
15 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

Ad. 3.
Protokół Nr XXII/2016 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 27 kwietnia 2016r. został
przyjęty w drodze głosowania, wynikiem:

15 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

Ad.4.
Komendant Komisariatu Policji w Zdzieszowicach pan Krzysztof Księski przedstawił radnym
informację o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy Zdzieszowice oraz w powiecie krapkowickim.
Omówił m.in. statystyki dotyczące przestępczości, wykroczeń i bezpieczeństwa w ruchu
drogowym. Ponadto Komendant złożył informację o realizacji programów profilaktycznych,
również ogólnopolskich i ich oddziaływaniu prewencyjnym.

Przewodnicząca Zarządu Osiedla Piastów I pani Katarzyna Zielińska poinformowała o potrzebie
częstszych patroli na placach zabaw, zwłaszcza w godzinach wieczornych.

Radny pan Jan Kuska poinformował również o notorycznym zakłócaniu porządku przez klientów
baru na osiedlu Piastów II.

Komendant pan Krzysztof Księski poinformował, że o każdym przypadku zakłócania porządku
trzeba zgłaszać na numer alarmowy w czasie kiedy zakłócanie ciszy i porządku ma miejsce.
To jedyny sposób na wyeliminowanie przypadków zakłócania porządku.

Komendant Straży Miejskiej w Zdzieszowicach pan Arkadiusz Mróz przedstawił sprawozdanie
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z działalności Straży Miejskiej za rok 2015, w tym szczegółowe dane o ilości podjętych interwencji
i zastosowanych w związku z tym karach wobec sprawców.

Ad. 5.
Problem narkomanii i dopalaczy w Gminie Zdzieszowice szczegółowo zostały omówione przez
Kierownika Ośrodka Profilaktyki i Wspierania Rodziny panią Marzenę Słobodzian. Pani Kierownik
przedstawiła dane dotyczące skali problemu narkomanii i dopalaczy wśród młodzieży.

Ad.6.
a) Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pani Maria Kampa poinformowała,
że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Uchwała Nr XXIII/165/2016 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2016r. została podjęta
w drodze głosowania, wynikiem:
14 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

b) Burmistrz Zdzieszowic pani Sybila Zimerman przedstawiła projekt uchwały w sprawie opłat za
pobyt dziecka w Żłobku Samorządowym.

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych pan Józef Wilczek poinformował, że Komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pani Maria Kampa poinformowała,
że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Uchwała Nr XXIII/166/2016 w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku
Samorządowym w Zdzieszowicach oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie została
podjęta w drodze głosowania, wynikiem:
14 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących
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T)vr.

i rzewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu pan Karol Kowalski poinformował,

że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pani Maria Kampa poinformowała,
że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Uchwała Nr XXIII/167/2016 w sprawie poparcia idei zawartej w Apelu Rady Miejskiej
w Krapkowicach dotyczącej tworzenia zasiłków wyrównawczych w okresie przejściowym
wprowadzonych zmian w systemie oświaty dla dzieci sześcioletnich pozostających o rok dłużej
w przedszkolach została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

14 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

Ad.7.
Sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym Burmistrza Zdzieszowic pani Sybili Zimerman
stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 8.
Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek w swoim sprawozdaniu z działalności międzysesyjnej
poinformował o spotkaniu, w którym uczestniczył na zaproszenie Starosty Krapkowickiego
w sprawie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Przewodniczący Rady zachęcał również
wszystkich radnych do udziału w uroczystościach i wydarzeniach organizowanych przez nasze
szkoły i przedszkola. W ostatnim czasie odbył się przegląd artystyczny pn. „Przedszkolak
z talentem” oraz gminny przegląd piosenki niemieckiej w Żyrowej. Przewodniczący Rady wziął
również udział w spotkaniu połączonym z wystawą fotograficzną Tadeusza Kaczkowskiego
pn. „Zdzieszowice dawniej i dziś na fotografii i we wspomnieniach”. Pan Edward Paciorek zaprosił
wszystkich radnych do uczestnictwa w posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej
w Zdzieszowicach, która odbędzie się w dniu 30 maja 2016r. przy udziale radnych Rady Powiatu
Krapkowickiego.

Ad.9.
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych pan Józef Wilczek poinformował, że Komisja odbyła
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jedno posiedzenie, którego tematem była analiza efektów ekonomicznych powstałych w wyniku
działania Grupy Zakupowej ZGOŚ w latach 2011-2015 oraz analiza wywiązywania się Burmistrza
z realizacji zadań własnych gminy w zakresie wspierania i upowszechniania idei samorządowej,
w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania
programów pobudzania aktywności obywatelskiej oraz opiniowanie projektów uchwał.

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pani Maria Kampa poinformowała,
że Komisja odbyła jedno posiedzenie, którego tematem była analiza wykonania budżetu za 2015r.
oraz opiniowanie projektów uchwał.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu pan Karol Kowalski poinformował, że Komisja
odbyła jedno posiedzenie, na którym omówiła plan imprez wakacyjnych organizowanych przez
MGOKSiR.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej pan Piotr Adamski poinformował, że Komisja odbyła jedno
posiedzenie, którego tematem była kontrola zadania „Budowa ulicy Krótkiej w Krępnej”.

Ad. 10.
Interpelacje na ręce Przewodniczącego Rady złożyli następujący radni:
- pani Rita Grądalska,
- pan Jan Kuska,
- pani Brygida Labisz.

A d .ll.
Do udzielonych odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej sesji radni nie wnieśli uwag.

Ad. 12.
Radna pani Rita Grądalska podziękowała za przeznaczenie środków i pomoc w organizacji
„Wojewódzkiego Konkursu Wypieku Kołocza Śląskiego” oraz festynu.

Przewodnicząca Zarządu Osiedla „Stara Część Miasta” pani Eryka Wykop zapytała jak
zaawansowana jest sprawa budowy PSZOK-u.

Burmistrz Zdzieszowic pani Sybila Zimerman poinformowała, że Związek Międzygminny „Czysty
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Region” jest obecnie w trakcie przygotowywania przetargu więc potrwa to jeszcze kilka miesięcy.

Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek oddał głos radnym Rady Powiatu Krapkowickiego
obecnym na sesji:

Pan Wojciech Kowalski wyraził chęć współpracy z Radą Miejską w Zdzieszowicach oraz
stwierdził, że sprawą przycięcia drzew przy ul. Chrobrego zajmie się osobiście.

Pani Monika Wąsik-Kudla stwierdziła, że obecna współpraca Burmistrza Zdzieszowic z organami
powiatu układa się bardzo

dobrze oraz zaprosiła wszystkich radnych Rady

Miejskiej

w Zdzieszowicach do uczestnictwa w posiedzeniach Komisji Rady Powiatu Krapkowickiego.

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

Protokołowała:
Aleksandra Bukowińska
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