Protokół Nr XXXI/2013
z Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
w dniu 22 stycznia 2013 r.
Stan ewidencyjny - 15 radnych
Obecnych - 1 3 radnych
Nieobecni:
pan Antoni Borecki
pani Halina Ciż

Sesja odbyła się w sali narad Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach.
Czas trwania obrad od godz 1530 do godz. 1830Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wnioski o zmianę porządku obrad.
3. Przyjęcie Protokołu Nr XXIX/2012 z Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 27
listopada 2012r. oraz Protokołu Nr XXX/2012 z Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
w dniu 18 grudnia 2012r.
4. Funkcjonowanie Żłobka Samorządowego w Zdzieszowicach.
5. Zapoznanie radnych z uchwałami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu:
a) w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej gminy na 2013r.,
b) w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej,
c) w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały
budżetowej,
6. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
b) w sprawie uchwały budżetowej na 2013r.,
c) w sprawie uchwalenia dopłat do ceny za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych,
d) w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
w Zdzieszowicach,
e) w sprawie wyznaczenia kandydata na członka Powiatowej Rady Zatrudnienia.
7. Sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym - Burmistrz Zdzieszowic.
8. Sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym - Przewodnicząca Rady.
9. Sprawozdanie komisji stałych z prac w okresie międzysesyjnym - przewodniczący
komisji stałych.
10. Interpelacje radnych.
11. Odpowiedzi na interpelacje złożone na poprzedniej Sesji.

12. Wolne wnioski.
13. Zakończenie Sesji.

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

Ad.2.
Zastępca Burmistrza pani Sybila Zimerman poprosiła o wycofanie z porządku obrad projektu
uchwały w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
w Zdzieszowicach, uzasadniając, że musi on jeszcze zostać uzupełniony i wtedy ponownie zostanie
poddany pod obrady.

Przewodnicząca Rady pani Monika Wąsik-Kudla poddała pod głosowanie wniosek Zastępcy
Burmistrza o zmianę porządku obrad. Wynik głosowania:

13 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących
Ad.3.
Protokół Nr XXIX/2012 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 27 listopada 2012r. oraz
Protokół Nr XXX/2012 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 18 grudnia 2012r. zostały
przyjęte w drodze głosowania, wynikiem:
13 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymuj ących
Ad.4.
Dyrektor Żłobka Samorządowego pani Anna Stosiek omówiła przedłożone radnym materiały
dotyczące funkcjonowania Żłobka Samorządowego w Zdzieszowicach.

Radny pan Edward Paciorek zapytał czy środki na budowę żłobków z budżetu państwa mogą być
wykorzystane na remonty. Ponadto radny zapytał czy część urządzeń zakupionych ze środków
finansowych ArcelorMittal Poland może zostać zamontowana w żłobku oraz jak zostanie
rozwiązana sprawa modernizacji ogrzewania budynku żłobka.
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Pani Anna Stosiek poinformowała, że warunkiem otrzymania środków z rządowego programu
„Maluch” było zwiększenie ilości miejsc w Żłobku.

Zastępca Burmistrza pani Sybila Zimerman poinformowała, że urządzenia zabawowe zakupione
ze środków Arcelor Mittal muszą służyć całej społeczności a nie tylko określonej placówce. Takie
były wytyczne dotyczące wydatkowania tych środków.
Pani Sybila Zimerman poinformowała również, że na dzień dzisiejszy jest zawarta umowa
w

spółdzielni, natomiast prowadzone są rozmowy w sprawie pozyskiwania ogrzewania

bezpośrednio od zakładów koksowniczych.

Radny Zbigniew Józefiok zapytał kiedy mija ważność dokumentacji sporządzonej dla remontu
żłobka. Ponadto jeśli remont by się odbył to ile miejsc dodatkowo zyskałby żłobek. Czy obecnie są
jakieś zalecenia pokontrolne odnośnie stanu budynku.

Pani Anna Stosiek poinformowała, że w chwili obecnej są jedynie zalecenia kominiarskie,
dokumentacja została podzielona na 3 etapy. Wszystkie prace wycenione są łącznie na ponad 2
miliony złotych. Dokumentacja jest ważna z uwagi na częściowe wykonanie prac tj. wymianę
drzwi. W przypadku dokonania remontu liczba miejsc w żłobku zwiększyłaby się o 25.

Radny pan Werner Mulorz zapytał,

o ile należałoby w takim przypadku zwiększyć obsadę

kadrową.

Pani Anna Stosiek poinformowała, że o 5 osób.

Ad.5.
a) Przewodnicząca Rady pani Monika Wąsik-Kudla odczytała opinię Regionalnej

Izby

Obrachunkowej w Opolu o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej gminy na 2013r.
b) Pani Monika Wąsik-Kudla odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.
c) Przewodnicząca Rady pani Monika Wąsik-Kudla odczytała opinię Regionalnej

Izby

Obrachunkowej w Opolu o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały
budżetowej.
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Ad.6.
a) Kierownik Referatu Budżetowo-Finansowego pani Jolanta Śledź omówiła projekt uchwały
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z korektą z dnia 22.01.2013r..
Skarbnik Gminy pani Zdzisława Krukowska omówiła planowane dochody w roku 2013.

Uchwała Nr XXXI/243/2013 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej została
podjęta w drodze głosowania, wynikiem:
13 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

b) Burmistrz Zdzieszowic pan Dieter Przewdzing omówił plany budżetowe na rok 2013, mówiąc
m.in. o tym, że przygotowane są do sprzedaży nieruchomości na ponad 2 min złotych. Budżet
stracił 10 min zł na przekształceniu zakładów koksowniczych w oddział Arcelor Mittal, co Gmina
odczuwa do dziś. Główną pozycją w budżecie jest zabezpieczenie środków dla oświaty. Burmistrz
poinformował również, że na bazie placówek oświatowych planowane jest powstanie Domu
Starców.

Radny pan Edward Paciorek wniósł, aby zwiększyć środki dla samorządów do 10.000 zł. Całą
potrzebną kwotę w wysokości 24.000 zł należy zabrać z dz. 75022 § 3030 - diety radnych
i przenieść do dz. 90095 § 4210 pkt 1, co daje łącznie kwotę 60.000 zł. Radny uzasadnił,
że wszyscy radni zgodzili się z tym, że środki te zostaną zwiększone w budżecie na 2013r. pod
warunkiem przedstawienia do realizacji konkretnego zadania przez poszczególne samorządy.

Burmistrz Zdzieszowic pan Dieter Przewdzing poinformował, że jak tylko samorządy złożą
propozycje konkretnych zadań to taka zmiana budżetu zostanie przygotowana na najbliższą Sesję.
Dodał, że są środki na ten cel, dlatego też nie ma potrzeby dokonywania dziś żadnych zmian.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pan Mirosław Potas stwierdził,
że w grudniu odbyły się 2 posiedzenia Komisji, na których pracowano nad budżetem na 2013r.
Na jednym z nich Komisja podjęła wniosek, że Burmistrz zobowiąże się na Sesji do późniejszej
realizacji zadań, o które wnioskowała Komisja Budżetowa. Pan Potas stwierdził, że nie rozumie
dlaczego na żadnym z odbytych posiedzeń radny nie złożył takiego wniosku i nie przedstawił
swojej propozycji.
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Radny pan Edward Paciorek stwierdził, że zgodnie z procedurą uchwalania budżetu, na Sesji radny
może złożyć wniosek o dokonanie zmiany w proponowanym projekcie budżetu i właśnie taką
składa.

Głos zabrała Skarbnik Gminy pani Zdzisława Krukowska, która poinformowała, że nie ma
możliwości zdjęcia takich środków z paragrafu przeznaczonego na diety radnych, gdyż środki te
zostały dość skrupulatnie wyliczone i nie ma tam nadwyżki w kwocie 24.000 zł. Kwota na diety
radnych została wyliczona w oparciu o obowiązujące w tym zakresie uchwały w sprawie wysokości
diet dla radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych.

Radny pan Edward Paciorek poinformował, że na tym paragrafie jest nadwyżka w wysokości
80.000 zł.

Sekretarz Gminy pani Brygida Bukowińska poinformowała, że być może radny liczył kwotę na 12
miesięcy, natomiast my musimy uwzględnić 13 miesięcy z uwagi na to, że w styczniu zostały
z nowego budżetu zapłacone środki za grudzień 2012.

Radny pan Piotr Adamski stwierdził, że dla niego jako radnego zgłaszającego wcześniej wniosek
o zwiększenie środków do dyspozycji samorządów, wystarczająca jest obietnica Burmistrza,
że zadania te zostaną zrealizowane, gdy tylko samorządy zaproponują konkretny cel, konkretne
zadanie do realizacji.

Radny pan Zbigniew Józefiok stwierdził, że żłobek i przychodnia to są sprawy, które ciągną się od
lat, w budynku przychodni nie działa winda, toalety wymagają remontu.

Radna pani Barbara Osadzin zapytała czy kwota przeznaczona na diety radnych w 2012 i 2013r.
powinna się różnić.

Sekretarz Gminy pani Brygida Bukowińska poinformowała, że różnica między rokiem 2012 i 2013
wynika z tego, że w grudniu 2012r. zmieniono plan finansowy i dodano na diety 18.000 zł, gdyż
zaplanowana w 2012r. kwota okazała się niewystarczająca, gdyż Urząd nie wziął pod uwagę 13-tej
transzy.
Radny pan Edward Paciorek stwierdził, że jeśli zabraknie środków na wypłatę diet to się wtedy
dołoży. Radny dodał, że podtrzymuje swój wniosek.
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Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek radnego pana Edwarda Paciorka.
Wynik głosowania:
4 głosy za
7 głosów przeciw
2 głosy wstrzymujące

Wniosek został odrzucony.

Uchwała Nr XXXI/244/2013 w sprawie uchwały budżetowej na 2013r. została podjęta w drodze
głosowania, wynikiem:
9 głosów za
0 głosów przeciw
4 głosy wstrzymujące

c) Uchwała Nr XXXI/245/2013 w sprawie uchwalenia dopłat do ceny za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych została podjęta w drodze
głosowania, wynikiem:
13 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymuj ących

d) wykreślony

e) Uchwała Nr XXXI/246/2013 w sprawie wyznaczenia kandydata na członka Powiatowej Rady
Zatrudnienia została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:
13 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

Ad. 7.
Burmistrz Zdzieszowic pan Dieter Przewdzing w swoim sprawozdaniu z prac w okresie
międzysesyjnym poinformował m.in. o planach uruchomienia domu starców na terenie Gminy
Zdzieszowice oraz o piśmie jakie wystosował do Marszałka Województwa w sprawie dokonania
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remontu drogi wojewódzkiej na wysokości Januszkowie. Burmistrz poinformował również
o przyznaniu

Gminie

Zdzieszowice

tytułu

„Gminy

na

5”. Oceniono

bardzo

wysoko

m in. atrakcyjność inwestycyjną Gminy.

Ad. 8.
Przewodnicząca Rady odczytała pismo Związków Zawodowych przy Arcelor Mittal Poland
wnioskujących o zorganizowanie spotkania z radnymi w sprawie nowych stawek opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Radny pan Piotr Adamski stwierdził, że należałoby zwołać taką komisję ale tylko pod warunkiem
uczestnictwa w niej Prezesa Zarządu Związku „Czysty Region” pana Grzegorza Chudomięta.

Burmistrz Zdzieszowic pan Dieter Przewdzing stwierdził, że należałoby się wstrzymać z takim
spotkaniem, gdyż za mało jest jeszcze informacji, jeszcze wiele może się zmienić.

Burmistrz pan Dieter Przewdzing poinformował wszystkich radnych, że uczestniczył w uroczystym
posiedzeniu Senatu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, które
poświęcone było nadaniu najwyższej godności akademickiej - tytułu Doktora Honoris Causa panu Lakshiemu N.Mittalowi.

Ad.9.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej pan Werner Mulorz odczytał sprawozdanie z działalności
Komisj i w roku 2012.

Przewodnicząca Komisji Samorządowo-Środowiskowej pani Brygida Labisz poinformowała,
że w okresie międzysesyjnym Komisja odbyła 1 posiedzenie, którego tematem był „Przebieg akcji
zima w Gminie - analiza kosztów i potrzeb”.

Wiceprzewodniczący Komisji Spraw Społecznych pan Bogdan Oleksin poinformował, że w okresie
międzysesyjnym Komisja odbyła 2 posiedzenia, których tematem było „Zagospodarowanie
zasobów ludzkich po zlikwidowanym ZGKiM. Zagospodarowanie terenów na Starym Osiedlu
(droga przy kościele, droga za posesjami wzdłuż ul. Wolności, sklep)” oraz „Opieka zdrowotna
w mieście i gminie. Podmioty świadczące usługi zdrowotne. Zakres świadczonych usług.”
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Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pan Mirosław Potas poinformował,
że w okresie międzysesyjnym Komisja odbyła 2 posiedzenia, których tematem był projekt budżetu
na 2013r. oraz „Realizacja zadań, które przeszły z zakresu działania po likwidacji ZGKiM
w Zdzieszowicach”.
Ad. 10.
Pisemne interpelacje złożyli następujący radni:
- pani Rita Grądalska.
- pan Zbigniew Józefiok,
- pan Jerzy Klama,
- pani Brygida Labisz,
- pani Barbara Osadzin,

A d .ll.
Do udzielonych odpowiedzi na interpelacje złożone na poprzedniej Sesji radni nie wnieśli uwag.

Ad. 12.
Pan Piotr Adamski wniósł o zorganizowanie w odpowiednim czasie spotkania lub posiedzenia
komisji, na które zostanie zaproszony również pan Grzegorz Chudomięt - Prezes Zarządu Związku
Międzygminnego „Czysty Region”.

Pan Edward Paciorek wniósł o :
- naprawienie windy przy budynku Przychodni, remont toalet.
- budowę kanalizacji w miejscowości Januszkowice.

Pan Józef Kaletta wniósł o:
- odnowienie i remont tabliczek z nazwami ulic w Krępnej,
- remont chodnika przy ul. Zdzieszowickiej,
- przeprowadzenie remontów bieżących wiat przystankowych,
- przestawienie wiaty przystankowej przy ul. Polnej.
Ad. 13.
Przewodnicząca Rady pani Monika Wąsik-Kudla zamknęła obrady XXXI Sesji Rady Miejskiej
w Zdzieszowicach.
Protokołowała:
Aleksandra Bukowińska

PRZEWODNICZĄCA RADY

Monika Wąsik'-Kudla

