Protokół Nr XXIX/2016
Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
w dniu 26 października 2016r.

Stan ewidencyjny - 15 radnych
Obecnych - 1 5 radnych

Sesja odbyła się w sali narad Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach.
Czas trwania obrad od godz. 1530 do godz. 1740

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wnioski o zmianę porządku obrad.
3. Przyjęcie Protokołu Nr XXVII/2016 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 14
września 2016r. oraz Protokołu Nr XXVIII/2016 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
z dnia 12 października 2016r.
4. Informacja o realizacji zadań oświatowych w Gminie Zdzieszowice, w tym o wynikach
sprawdzianu i egzaminów. - Dyrektor Biura Administracyjno-Ekonomicznego Oświaty
w Zdzieszowicach.
5. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo-księgowej i organizacyjnej
jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Zdzieszowice,
b) w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą
Biuro-Administracyjno-Ekonomiczne Oświaty w Zdzieszowicach,
c) w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu w obrębie Rozwadza.
d) w sprawie dokonania zmian budżetu na 2016r.,
e) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
f) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
g) w sprawie zmiany granic jednostek pomocniczych Sołectwa Jasiona i Sołectwa Żyrowa,
h) w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Jasiona,
i) w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Żyrowa,
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j) w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic obrębów Żyrowej i Jasionej
6. Sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym - Burmistrz Zdzieszowic.
7. Sprawozdanie z działalności w okresie między sesyjnym - Przewodniczący Rady.
8. Informacja o dokonanej analizie oświadczeń majątkowych. - Przewodniczący Rady.
9. Sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym - Przewodniczący stałych Komisji
Rady.
10. Interpelacje radnych.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
13. Zakończenie sesji.

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

Ad.2.
Nie zgłoszono wniosków o zmianę porządku obrad.

Ad. 3.
Protokół Nr XXVII/2016 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 14 września 2016r. został
przyjęty w drodze głosowania, wynikiem:
14 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

Podczas głosowania nieobecny był radny pan Karol Kowalski.

Protokół Nr XXVIII/2016 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 12 października 2016r.
został przyjęty w drodze głosowania, wynikiem:
14 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

Podczas głosowania nieobecny był radny pan Karol Kowalski.
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Ad.4.
Dyrektor Biura Administracyjno-Ekonomicznego Oświaty pani Joanna Paciorek przedstawiła
informację o realizacji zadań oświatowych, w tym informację o wynikach sprawdzianu
i egzaminów.

Do przedstawionego sprawozdania radni nie wnieśli uwag.

Ad. 5.
a) Pani Joanna Paciorek omówiła projekt uchwały w sprawie wspólnej obsługi administracyjnej,
finansowo-księgowej i organizacyjnej jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę
Zdzieszowice.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu pan Karol Kowalski poinformował, że Komisja
zaopiniowała

pozytywnie

projekty

uchwał

przedstawione

przez

Biuro

Administracyjno-

Ekonomiczne Oświaty.

Uchwała Nr XXIX/195/2016 w sprawie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo-księgowej
i organizacyjnej jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Zdzieszowice została podjęta
w drodze głosowania, wynikiem:
15 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

b) Uchwała Nr XXIX/196/2016 w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia jednostki
organizacyjnej pod nazwą Biuro Administracyjno-Ekonomiczne Oświaty w Zdzieszowicach została
podjęta w drodze głosowania, wynikiem:
15 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

c) Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pan Wiesław Paliwoda
omówił projekt uchwały w

sprawie przystąpienia

do

opracowania miejscowego

zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie Rozwadza.
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planu

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

Uchwała Nr XXIX/197/2016 w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie Rozwadza została podjęta w drodze
głosowania, wynikiem:
15 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

d) Skarbnik Gminy pani Zdzisława Krukowska omówiła projekt uchwały w sprawie dokonania
zmian budżetu na 2016r., zgodnie z korektą z dnia 25 października 2016r.

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

Uchwała Nr XXIX/198/2016 w sprawie dokonania zmian budżetu została podjęta w drodze
głosowania, wynikiem:
15 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

e) Kierownik Referatu Podatków i Opłat pani Dorota Sulik omówiła wysokość stawek podatku od
nieruchomości na rok 2017.

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

Uchwała Nr XXIX/199/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:
15 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących
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f) Kierownik Referatu Podatków i Opłat pani Dorota Sulik omówiła wysokość stawek podatku
od środków transportowych na rok 2017.

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

Uchwała Nr XXIX/200/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:
15 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

g) Burmistrz Zdzieszowic pani Sybila Zimerman odczytała protokół z przeprowadzonych
konsultacji społecznych w sprawie zmiany granic jednostek pomocniczych Sołectwa Jasiona
i Sołectwa Żyrowa.

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych pan Józef Wilczek poinformował, że Komisja
zaopiniowała pozytywnie sprawę zmiany granic sołectwa Jasiona i Żyrowa.

Uchwała Nr XXIX/201/2016 w sprawie zmiany granic jednostek pomocniczych Sołectwa Jasiona
i Sołectwa Żyrowa została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:
15 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

Obrady opuścił Wiceprzewodniczący Rady pan Mirosław Hankus.

h) Uchwała Nr XXIX/202/2016 w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Jasiona została podjęta
w drodze głosowania, wynikiem:
14 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

i) Uchwała Nr XXIX/203/2016 w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Żyrowa została podjęta
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w drodze głosowania, wynikiem:
14 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

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

Uchwała Nr XXIX/204/2016 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic obrębów
Żyrowej i Jasionej została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:
14 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

Ad.6.
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Zdzieszowic pani Sybili Zimerman
stanowi załącznik do protokołu.

Ad.7.
Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek w swoim sprawozdaniu z prac w okresie
międzysesyjnym poinformował m.in. o I Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej, która odbędzie się
w dniu 8 listopada 2016r. Poinformował również o planowanej wizycie z miasta partnerskiego
Lipnik, której celem ma być zapoznanie się z polityką senioralną prowadzoną przez Gminę
Zdzieszowice

m.in.

funkcjonowaniem

domów

dziennego

pobytu.

Przewodniczący

Rady

poinformował również, że rok 2016 jest bardzo udany pod względem organizacji imprez
kulturalnych i sportowych przez sołectwa oraz osiedla, dlatego też zwraca się z prośbą
o zaplanowanie w przyszłorocznym budżecie większych środków na działalność w tym zakresie.

Ad.8.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Zdzieszowicach pan Edward Paciorek zapoznał radnych
z wynikami dokonanej przez siebie analizy oświadczeń majątkowych radnych. Odczytał również
informację o analizie oświadczeń majątkowych dokonanej przez Burmistrza Zdzieszowic oraz
Wojewodę Opolskiego.
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Ad.9.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej pan Piotr Adamski poinformował, że Komisja odbyła dwa
posiedzenia, których tematem była realizacja przez Gminę programu „Rodzina 500 plus”.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu pan Karol Kowalski poinformował, że Komisja
odbyła w październiku trzy posiedzenia, z czego dwa wyjazdowe. Tematem był stan placówek
oświatowych (przedszkoli).

Na jednym z posiedzeń obecni byli dyrektorzy wszystkich szkół i

przedszkoli, gdzie omówiono realizację zadań oświatowych w roku szkolnym 2015/2016.

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych pan Józef Wilczek poinformował, że Komisja odbyła
jedno posiedzenie, którego tematem była ocena przeprowadzonych remontów i inwestycji oraz
sprawa objęcia monitoringiem m.in. Parku Miejskiego. Komisja zaopiniowała również przedłożone
projekty uchwał.

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pani Maria Kampa poinformowała,
że Komisja odbyła dwa posiedzenia, na których zaopiniowała projekty uchwał na sesję.

Ad. 10.
Pisemne interpelacje na ręce Przewodniczącego Rady złożyli radni pani Maria Kampa i pan Marek
Skóra.

Ad. 11.
Radny pan Stanisław Wenio ponownie zwrócił się z prośbą o zamontowanie pionowej płyty
betonowej przy boisku do piłki nożnej na oś. Piastów I.

Ad. 12.
Radny pan Stanisław Wenio zgłosił sprawę zatkanej studzienki na parkingu na oś. Piastów oraz
poprosił o przycięcie żywopłotu obok przedszkola nr 6.

Radny pan Jan Kuska zgłosił potrzebę przycięcia krzewów przy małym przejeździe, gdyż
ograniczają one widoczność na skrzyżowaniu.

Przewodniczący Zarządu Osiedla Akacjowa-Zielona pan Rainhard Winkler zgłosił potrzebę
wymiany lamp oświetleniowych na ul. Akcjowej.
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Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek poprosił o bieżące usuwanie liści z terenu targowiska.

Radny pan Marian Maruszewski poinformował, że w dalszym ciągu nie rozwiązano problemu
nieprawnie zajmowanego lokalu na małym ryneczku, gdzie w godzinach wieczornych odbywają się
głośne libacje alkoholowe.

Burmistrz Zdzieszowic pani Sybila Zimerman poinformowała, że problem jest jej znany i w tej
sprawie pozostaje cały czas w kontakcie z policją.

Głos zabrała radna Rady Powiatu Krapkowickiego pani Helga Bieniusa, która podziękowała za
zaproszenie na Dożynki Gminne, które odbyły się w Krępnej. Poinformowała również, że jako
radna złożyła do Starosty Krapkowickiego propozycje zadań do przyszłorocznego budżetu.

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