Protokół Nr XXVIII/2012
z Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
w dniu 25 października 2012 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.1800

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.

Wnioski o zmianę porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu XXVI Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 20 września 2012r.
i Protokołu XXVII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 27 września 2012r.
4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów.
5. Podj ęcie uchwał:
a) w sprawie dokonania zmian budżetu na 2012r.,
b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
c) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/198/08 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29
września 2008r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Zdzieszowice
na lata 2009-2013,
d) w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/113/2011 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29
listopada 20lir. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2012r. dla gminy Zdzieszowice,
e) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Krępnej.
6.

Sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym - Przewodnicząca Rady.

7. Informacja o dokonanej

analizie złożonych przez radnych oświadczeń

majątkowych -

Przewodnicząca Rady.
8.

Sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym - Zastępca Burmistrza Zdzieszowic.

9.

Sprawozdanie

komisji

stałych

z

prac

w

okresie

komisji stałych.
10. Interpelacje radnych.
11. Odpowiedzi na interpelacje złożone na poprzedniej Sesji.
12. Wolne wnioski.
13. Zakończenie Sesji.

międzysesyjnym

-

przewodniczący

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

Ad.2.
Zastępca Burmistrza Zdzieszowic pani Sybila Zimerman poprosiła o wprowadzenie do porządku
obrad projektu uchwały w sprawie uchwalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej.

Zmiana porządku obrad została przyjęta w drodze głosowania, wynikiem:

15 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

Ad. 3.
Protokół XXVI/2012 Sesji Rady Miejskiej w dniu 20 września 2012r. i protokół Nr XXVII/2012
Sesji w dniu 27 września 2012r. zostały przyjęte w drodze glosowania, wynikiem:

15 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

Ad.4.
Dyrektor Biura Administracyjno - Ekonomicznego Oświaty pani Joanna Paciorek omówiła materiał
dotyczący stanu realizacji zadań oświatowych, w tym informację o wynikach sprawdzianu
i egzaminów.

Radny pan Antoni Borecki stwierdził, że skoro środki finansowe na budowę boiska przy szkole nr 2
pochodzą od Arcelor Mittal S.A., to nie powinny być uwzględnione przy obliczaniu kosztu
funkcjonowania szkoły przypadającego na ucznia. Radny zapytał czy znane są przyczyny spadku
chęci nauki języka niemieckiego. Radny poprosił również o podanie liczby uczniów w szkole
w Krępnej i Rozwadzy.

Pani Joanna Paciorek wyjaśniła, że brak chęci do nauki języka niemieckiego występuje
w Gimnazjum i jest to najprawdopodobniej związane z późniejszymi egzaminami. Następnie
poinformowała, że dane dotyczące ilości uczniów w szkołach wiejskich ukazuje tabela na str. 15
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przekazanych radnym materiałów i odczytała je.

Radny Werner Mulorz zwrócił uwagę na to, że przy szkołach w Krępnej i Rozwadzy funkcjonują
również oddziały przedszkolne.

Ad. 5.
a)

Skarbnik

Gminy

Zdzieszowice

pani

Zdzisława

Krukowska

przedstawiła

propozycje

wprowadzenia następujących zmian w projekcie uchwały:
- w § 3 projektu uchwały zmniejszyć plan wydatków o kwotę 371.400 zł rozdz. 75023 § 4010 —
wynagrodzenia osobowe pracowników - 53.500 zł
- w § 2 projektu uchwały zwiększyć plan wydatków o 392.800 zł, w rozdz. 75023 - Urząd Miasta
dodać wydatki bieżące:
„1. wydatki jednostek budżetowych - o kwotę 1.000 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - o kwotę 1.000 zł
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - o kwotę 1.000
zł.”

Radny pan Zbigniew Józefiok zapytał jakie drogi będą naprawiane w ramach środków w wysokości
59.000 zł na naprawy awaryjne dróg.

Kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych pan Artur Gasz poinformował,
że w pierwszej kolejności będzie usuwana awaria na ul. Górnej, później ul. Graniczna
i ul. Katowicka, o ile wystarczy środków finansowych.

Radny pan Edward Paciorek poprosił o wyjaśnienie, na co dokładnie idą pieniądze na remont
kanalizacji deszczowej na ul. Korfantego. Przeznaczając pieniądze na odwodnienie parku
miejskiego, radni mieli nadzieję, że problem kanalizacji deszczowej na ul. Korfantego zostanie
rozwiązany.

Pan Artur Gasz poinformował, że odwodnienie Parku oraz powyższe zadanie to dwie niezależne
sprawy. Odwodnienie Parku (drenaż terenu) zostało już zrealizowane, natomiast wspomniane
zadanie dotyczy uszkodzonego odcinka kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody deszczowe
z ul. Korfantego poprzez teren Parku.

Pan Edward Paciorek stwierdził, że radni sugerowali wcześniej, żeby nie robić drenażu tylko
zlikwidować najpierw zjawisko, które ma tam miejsce i być może drenaż nie byłby potrzebny.
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Pan Artur Gasz stwierdził, że odwodnienie parku dotyczyło całości terenu a powyższe zadanie
dotyczy jedynie lokalnego zjawiska, które ma miejsce w okolicach studni.

Pan Zbigniew Józefiok poprosił, aby w stosownym czasie przedstawić efekty przeprowadzonych
prac.

Radna pani Barbara Osadzin stwierdziła, że dokonany drenaż sprawił, że nawet po dużych opadach
deszczu wody dość szybko opadają i wsiąkają.

Radny pan Bogdan Oleksin stwierdził, że jego zdaniem kwota 20.000 zł na wykonanie balustrady
na ul. Lompy w Januszkowicach to zdecydowanie za dużo.

Pan Artur Gasz poinformował, że kwota została zaokrąglona i dotyczy wykonania krawężnika
i balustrady drogowej wzdłuż cieku „Młynówka”.

Uchwała Nr

XXVIII/216/2012

w

sprawie

dokonania zmian

budżetu

na

2012r.

Wraz

z wprowadzonymi poprawkami została przyjęta w drodze głosowania, wynikiem:

13 głosów za
0 głosów przeciw
2 głosy wstrzymujące

b) Kierownik Referatu Budżetowo - Finansowego pani Jolanta Śledź poinformowała, że w związku
z wprowadzeniem korekty do uchwały budżetowej, należy przegłosowane zmiany uwzględnić
również w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i w załączniku nr 1 w kolumnie 15
kwota na wynagrodzenia i składki od nich naliczone powinno być - 22.269.980,89 zł.

Uchwała Nr XXVIII/217/2012 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz
z poprawką została przyjęta, w drodze głosowania, wynikiem:

14 głosów za
0 głosów przeciw
1 głos wstrzymujący

c) Uchwała Nr XXVIII/218/2012 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/198/08 Rady Miejskiej
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w Zdzieszowicach z dnia 29 września 2008r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego Gminy Zdzieszowice na lata 2009-2013 została podjęta w drodze głosowania,
wynikiem:
15 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

d) Uchwała Nr XXVIII/219/2012 w sprawie zmiany Uchwały Nr X V /113/2011 Rady Miejskiej
w Zdzieszowicach z dnia 29 listopada 201 lr. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2012r. dla
gminy Zdzieszowice została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

15 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

e) Radna pani Halina Ciż zapytała czy działki będą sprzedane zgodnie z wyceną rzeczoznawcy.

Pani Sybila Zimerman poinformowała, że kwota wywoławcza będzie zgodna z wyceną, natomiast
do ewentualnego drugiego przetargu Burmistrz może zadecydować o obniżeniu ceny.

Radny pan Werner Mulorz zawnioskował, aby poczynić starania i niezbędne prace w celu
uporządkowania tego terenu i poprawy jego wyglądu jeszcze przed sprzedażą.

Uchwała Nr XXVIII/220/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej
w Krępnej została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

12 głosów za
0 głosów przeciw
3 głosy wstrzymujące

f) Uchwała Nr XXVIII/221/2012 w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej
została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

15 głosów za
0 głosów przeciw
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O głosów wstrzymujących

Ad. 8.
Zastępca Burmistrza Zdzieszowic pani Sybila Zimerman w swoim sprawozdaniu z działalności
w okresie międzysesyjnym poinformowała m.in. o uczestnictwie w zebraniach wiejskich oraz
osiedlowych, udziale w posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki „WiK”, uczestnictwie w obchodach
Święta Edukacji Narodowej we wszystkich placówkach oświatowych Gminy oraz spotkaniu z LKS
Żyrowa w sprawie dofinansowania sportu.

Ad.6.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Zdzieszowicach pani Monika Wąsik-Kudla w swoim
sprawozdaniu z działalności w okresie międzysesyjnym poinformowała m.in. o spotkaniu
z przedstawicielami Caritas-u w sprawie przeniesienia jego siedziby do Zdzieszowic oraz spotkaniu
z dyrektorami placówek oświatowych Gminy Zdzieszowice z okazji obchodów Dnia Edukacji
Narodowej.

Ad.7.
Przewodnicząca Rady pani Monika Wąsik-Kudla zapoznała radnych z wynikami analizy
oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącemu Rady i Burmistrzowi Zdzieszowic.

Ad.9.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej pan Werner Mulorz poinformował, że Komisja odbyła 1
posiedzenie, na którym rozpoczęła kontrolę realizacji zadania odbudowy rowu melioracyjnego przy
ul. Skrajnej.

Przewodnicząca Komisji Samorządowo-Środowiskowej pani Brygida Labisz poinformowała,
że Komisja w okresie międzysesyjnym odbyła 1 posiedzenie w temacie stanu dróg, mostków
i przepustów na terenie Gminy, stanu oświetlenia w Gminie oraz zapotrzebowania samorządów
i rad sołeckich do projektu budżetu na 2013r.

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych pan Antoni Borecki poinformował, że Komisja
odbyła 2 posiedzenia, których tematem była działalność Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
oraz planowane oszczędności w oświacie.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pan Mirosław Potas poinformował,
że Komisja na swoim posiedzeniu w okresie międzysesyjnym dokonała analizy zadań
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gospodarczych zgłoszonych do budżetu.

Ad. 10.
Interpelacje pisemne złożyli następujący radni:
pan Zbigniew Józefiok
pani Brygida Labisz
pani Mirosław Potas
pani Monika Wąsik-Kudla.

Ad. 11.
Do otrzymanych odpowiedzi na interpelacje i wnioski złożone na poprzedniej Sesji radni nie
wnieśli uwag.

Ad.12.
Radny pan Edward Paciorek zwrócił uwagę, że ostatni otrzymany protokół z posiedzenia
Zgromadzenia Związku „Czysty Region” jest datowany na 4 lipca 2012r. Od tego czasu radni nie
otrzymali żadnych nowych informacji, postanowień, żadnych decyzji. Radny zawnioskował, aby na
następną Sesję zaprosić Przewodniczącego Zarządu celem uzyskania informacji o aktualnej sytuacji
Związku.

Radna pani Rita Grądalska zapytała czy w tym roku odbędzie się jeszcze konserwacja urządzeń
zabawowych i czy nie lepiej będzie dokonać konserwacji na wiosnę.

Pan Edward Paciorek zapytał czy jest możliwość zakupu urządzeń zabawowych i zamontowania ich
dopiero w przyszłym roku.

Zastępca Burmistrza pani Sybila Zimerman poinformowała, że nie ma takiej możliwości, ponieważ
Urząd musi się rozliczyć z przekazanych pieniędzy. Zakup i montaż musi odbyć się w tym roku
z uwagi na biegnący termin gwarancji.

Przewodniczący Zarządu Osiedla Piastów II pan Jan Kuska zwrócił uwagę, że na „Borku” znajdują
się odkryte studzienki kanalizacyjne.

Pani Sybila Zimerman poinformowała, że studzienki zabezpieczane są na bieżąco ale są
notorycznie kradzione.
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Sołtys wsi Januszkowice pani Maria Kampa poprosiła o zaasfaltowanie bardzo głębokich dziur na
ul. Młyńskiej w Januszkowicach.

Sołtys wsi Krępna pan Józef Kaletta odczytał i złożył swoje wnioski na ręce Przewodniczącej Rady.

Ad.13.
Przewodnicząca Rady pani Monika Wąsik-Kudla zaniknęła obrady XXVIII Sesji Rady Miejskiej
w Zdzieszowicach.
Protokołowała:

Aleksandra Bukowińska

PRZEWODNICZĄCA RADY

Monika W ąsi^Kudla
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