
Protokół Nr XXXVIII/2017

Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach

w dniu 31 maja 2017r.

Stan ewidencyjny - 14 radnych

Obecnych – 14 radnych

Sesja odbyła się w sali narad Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach.

Czas trwania obrad od godz. 1530 do godz. 1715

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Złożenie ślubowania przez radnego wybranego w wyborach uzupełniających.

3. Wnioski o zmianę porządku obrad.

4. Przyjęcie Protokołu Nr XXXVII/2017 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 26 kwietnia 

2017r.;

5. Stan bezpieczeństwa publicznego w Gminie Zdzieszowice.

6. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie dokonania zmian budżetu na 2017r.,

b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

c)  w sprawie udzielenia pomocy finansowej,

d) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego,

e) w sprawie wspólnej realizacji z Powiatem Krapkowickim zadania inwestycyjnego,

f) w sprawie wspólnej realizacji z Zarządem Województwa Opolskiego zadania inwestycyjnego,

g)  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  udzielenie  bonifikaty  od  opłaty  za  przekształcenie  prawa

użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,

h) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w Krępnej,

i) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Zdzieszowicach,

j) w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie obszarów

chronionego krajobrazu,

k) w sprawie nadania odznaki honorowej "Zasłużony dla miasta i gminy Zdzieszowice".

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.

12. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
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13. Zakończenie sesji.

Ad.1.

Przewodniczący  Rady pan  Edward  Paciorek dokonał  otwarcia  XXXVIII  Sesji  Rady Miejskiej  

w Zdzieszowicach i stwierdził prawomocność obrad.

Przewodniczący  Rady  wniósł  o  wykreślenie  z  porządku  obrad  sesji  punktu  nr  2  –  Złożenie

ślubowania  przez  radnego  wybranego  w  wyborach  uzupełniających.  W  dniu  26  maja  2017r.

Sąd  Okręgowy  wydał  postanowienie  o  stwierdzeniu  nieważności  wyboru  radnego  Witolda

Mikitiuka do Rady Miejskiej w Zdzieszowicach, co wiąże się z koniecznością przeprowadzenia

ponownych wyborów w okręgu nr 6 w Zdzieszowicach.

Rada Miejska w Zdzieszowicach w wyniku przeprowadzonego głosowania wykreśliła z porządku

obrad pkt 2 - Złożenie ślubowania przez radnego wybranego w wyborach uzupełniających.

Wynik głosowania:

14 głosów za

0 głosów przeciw

0 głosów wstrzymujących

Ad. 2.

wycofany z porządku obrad

Ad.3.

Nie zgłoszono propozycji zmian porządku obrad.

Ad.4.

Protokół Nr XXXVII/2017 Sesji  Rady Miejskiej  w Zdzieszowicach w dniu 26 kwietnia 2017r.

został przyjęty w drodze głosowania, wynikiem:

14 głosów za

0 głosów przeciw

0 głosów wstrzymujących

Ad.5.

Komendant  Straży  Miejskiej  pan  Arkadiusz  Mróz  omówił  przedłożone  Radzie  sprawozdanie

z działalności Straży Miejskiej  za 2016r.
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Do sprawozdania radni nie wnieśli uwag.

Komendant Komisariatu Policji w Zdzieszowicach pan Sławomir Piekaruś przedstawił informacje

o  stanie  bezpieczeństwa  publicznego  na  ternie  powiatu  krapkowickiego.  Komendant  omówił

statystyki  wykroczeń  i  przestępstw  a  także  statystyki  wypadków  i  kolizji  na  terenie  Gminy

Zdzieszowice. 

Radny pan Zbigniew Józefiok zapytał o problem narkomanii w Gminie Zdzieszowice, czy w ogóle

istnieje w Gminie taki problem.

Komendant  Powiatowy Policji  pan  Jarosław Żak odpowiedział,  że  problem narkomanii  istnieje

wszędzie. Centralne Biuro Śledcze również realizowało zadania na terenie Gminy Zdzieszowice

w tym zakresie.  Komendant  poprosił  o  dalsze  wspieranie  dodatkowych patroli  policji,  gdyż  te

bezpośrednio przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa na terenie całego powiatu.

Radny pan Marek Skóra poprosił o wzmocnienie patroli na ul. Góry Św. Anny, gdzie w wekendowe

popołudnia droga ta zamienia się w tor wyścigowy.

Przewodniczący pan Edward Paciorek wniósł o wymalowanie i oznakowanie przejścia dla pieszych

na ul. Góry Św. Anny.

Komendant Powiatowy Policji pan Jarosław Żak poinformował, że policja bardzo się stara ale nie

zawsze może być wszędzie tam, gdzie jest taka potrzeba.  Dodał, że pewne problemy związanie

z popełnianiem wykroczeń drogowych przez znane nam osoby można zgłosić do dzielnicowego.

Komendant zachęcił również do korzystania z platformy wymiany informacji działającej w ramach

krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa. 

Radny pan Józef Wilczek wniósł o pomalowanie linii wzdłuż ulicy Żyrowskiej.

Radny pan Jan Kuska poprosił o patrole na ul. Waryńskiego, gdzie nagminnie przekraczana jest

przez kierowców dopuszczalna prędkość pojazdów.

Radna pani Maria Kampa poruszyła problem nadmiernej prędkości z jaką poruszają się pojazdy na

drodze rowerowej w Januszkowicach.
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Radna  pani  Brygida  Labisz  zawnioskowała  o  rozwiązanie  problemu  słabej  widoczności  i  zbyt

wąskiej drogi – ul. Myśliwca przy skrzyżowaniu z ul. B. Chrobrego.

Komendant  Powiatowy  Policji  pan  Jarosław  Żak  poinformował,  że  zorganizuje  spotkanie

z kierownikiem ruchu drogowego na terenie Gminy, aby rozważyć ewentualne wnioski w zakresie

proponowanych zmian w organizacji ruchu drogowego.

Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek podziękował gościom za przybycie i ogłosił 10 minut

przerwy.

Ad. 6.

Przewodniczący  Rady pan  Edward  Paciorek poprosił  o  wniesienie  do porządku obrad projektu

uchwały w sprawie nadania odznaki honorowej „Zasłużony dla miasta i gminy Zdzieszowice” dla

pana Arthura Schulwitza (pkt 6, lit. l).

Rada Miejska w drodze głosowania, wynikiem:

14 głosów za

0 głosów przeciw

0 głosów wstrzymujących

dokonała zmiany porządku obrad, zgodnie z propozycją Przewodniczącego Rady.

a) Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pani Maria Kampa poinformowała,

że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Uchwała Nr XXXVIII/253/2017 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2017r.  została  podjęta

w drodze głosowania, wynikiem:

14 głosów za

0 głosów przeciw

0 głosów wstrzymujących

b) Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pani Maria Kampa poinformowała,

że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
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Uchwała  Nr  XXXVIII/254/2017  w  sprawie  zmiany  wieloletniej  prognozy  finansowej  została

podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

14 głosów za

0 głosów przeciw

0 głosów wstrzymujących

c) Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pani Maria Kampa poinformowała,

że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Uchwała Nr XXXVIII/255/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej została podjęta w drodze

głosowania, wynikiem:

14 głosów za

0 głosów przeciw

0 głosów wstrzymujących

d) Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pani Maria Kampa poinformowała,

że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Uchwała Nr XXXVIII/256/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla

Województwa Opolskiego została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

14 głosów za

0 głosów przeciw

0 głosów wstrzymujących

e) Skarbnik Gminy pani Zdzisława Krukowska wniosła zmianę do projektu uchwały polegającą na

zmianie tytułu uchwały oraz podstawy prawnej, zgodnie z korektą z dnia 31 maja 2017r.

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pani Maria Kampa poinformowała,

że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Uchwała  Nr  XXXVIII/257/2017  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  dla  Powiatu

Krapkowickiego została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:
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14 głosów za

0 głosów przeciw

0 głosów wstrzymujących

f) Skarbnik Gminy pani Zdzisława Krukowska wniosła zmianę do projektu uchwały polegającą na

zmianie tytułu uchwały oraz podstawy prawnej, zgodnie z korektą z dnia 31 maja 2017r.

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pani Maria Kampa poinformowała,

że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Uchwała  Nr  XXXVIII/258/2017  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  dla  Województwa

Opolskiego została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

14 głosów za

0 głosów przeciw

0 głosów wstrzymujących

g) Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pani Maria Kampa poinformowała,

że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Uchwała Nr XXXVIII/259/2017 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty

za  przekształcenie  prawa  użytkowania  wieczystego  w  prawo  własności  nieruchomości  została

podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

14 głosów za

0 głosów przeciw

0 głosów wstrzymujących

h) Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pani Maria Kampa poinformowała,

że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Uchwała Nr XXXVIII/260/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w Krępnej

została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

14 głosów za
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0 głosów przeciw

0 głosów wstrzymujących

i) Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pani Maria Kampa poinformowała,

że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Uchwała  Nr  XXXVIII/261/2017  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  lokalu  użytkowego

położonego w Zdzieszowicach  została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

14 głosów za

0 głosów przeciw

0 głosów wstrzymujących

j)  Przewodniczący  Komisji  Spraw Społecznych pan  Józef  Wilczek  poinformowała,  że  Komisja

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Uchwała Nr XXXVIII/262/2017 w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa

Opolskiego  w sprawie obszarów chronionego krajobrazu  została  podjęta  w drodze  głosowania,

wynikiem:

14 głosów za

0 głosów przeciw

0 głosów wstrzymujących

k) Uchwała Nr XXXVIII/263/2017 w sprawie nadania odznaki honorowej „Zasłużony dla miasta

i gminy Zdzieszowice” została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

14 głosów za

0 głosów przeciw

0 głosów wstrzymujących

l) Uchwała Nr XXXVIII/264/2017 w sprawie nadania odznaki honorowej „Zasłużony dla miasta

i gminy Zdzieszowice”  została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

14 głosów za
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0 głosów przeciw

0 głosów wstrzymujących

Ad.7. 

Burmistrz  Zdzieszowic  pani  Sybila  Zimerman  złożyła  sprawozdanie  z  działalności  w  okresie

międzysesyjnym. Treść sprawozdania stanowi załącznik do protokołu.

Ad.8. 

Przewodniczący  Rady  pan  Edward  Paciorek  poinformował,  że  w  okresie  międzysesyjnym

uczestniczył  w  walnym  zebraniu  sprawozdawczym  oddziału  miejsko-gminnego  Związku  OSP.

Przewodniczący Rady był również obecny na uroczystości  wręczenia medali  Prezydenta  RP za

długoletnie  pożycie  małżeńskie.  W  tym  roku  medale  otrzymały  dwadzieścia  cztery  pary

małżeńskie. Przewodniczący Rady był obecny również na uroczystościach gminnych tj. konkurs

wypieku kołocza śląskiego oraz gminne zawody pożarnicze.  Pan Edward Paciorek podziękował

również  wszystkim  radnym  za  liczny  udział  w  uroczystościach  związanych  z  obchodami

uchwalenia Konstytucji 3 maja.

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

Krapkowickiego pani Heldze Bieniusa oraz pani Monice Wąsik-Kudla, które podziękowały radnym

Rady  Miejskiej  w  Zdzieszowicach  za  pozytywne  rozpatrzenie  uchwał  w  sprawie  dotacji  dla

Powiatu Krapkowickiego  na  budowę drogi  ul.  Góry  św.  Anny oraz  na zakup skokochronu dla

Powiatowej Straży Pożarnej.

Pani Helga Bieniusa poprosiła wszystkich radnych o współpracę przy podejmowanej przez powiat

próbie wznowienia Rocznika Ziemi Krapkowickiej, w którym znalazłyby się artykuły dotyczące

m.in. turystyki, gospodarki, kultury, ekologii i sportu. 

Ad.9.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej pan Piotr Adamski poinformował, że Komisja odbyła jedno

posiedzenie, którego tematem była kontrola wykonania zadania przebudowy drogi z Januszkowic

do Raszowej.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu pan Karol Kowalski poinformował, że Komisja
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odbyła dwa posiedzenia, których tematem było sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016r. oraz

zaopiniowanie  wniosków  o  nadanie  odznaki  honorowej  „Zasłużony  dla  miasta  i  gminy

Zdzieszowice” a także sprawa utrzymania boiska w Krępnej.

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych pan Józef Wilczek poinformował, że Komisja odbyła

dwa posiedzenia, których tematem była opinia do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016r.,

stan  bezpieczeństwa  publicznego  z  uwzględnieniem  organizacji  ruchu  drogowego  oraz

oznakowania,  biogazownia  Oleszka  –  Dalnie  oraz  stan  boiska  LKS  Korona  Krępna.  Komisja

zaopiniowała również projekt uchwały na sesję.

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pani Maria Kampa poinformowała,

że Komisja odbyła dwa posiedzenia, których tematem było sprawozdanie z wykonania budżetu za

2016r. Komisja zaopiniowała również projekty uchwał na sesję.

Ad.10.

Pisemną interpelację na ręce Przewodniczącego Rady złożyła radna pani Brygida Labisz.

Ad.11.

Do udzielonych odpowiedzi na interpelacje radni nie wnieśli uwag.

Ad.12.

Wiceprzewodniczący  Rady  pan  Zbigniew  Józefiok  poinformował  o  otwarciu  i  oddaniu  do

eksploatacji oddziału węglopochodnych koksowni w Zdzieszowicach. Inwestycja realizowana była

cztery lata i kosztowała 205 milionów złotych. 

Radny pan Stanisław Wenio złożył wniosek o wykoszenie pobocza ul. Zuchów.

Ad.13.

Przewodniczący  Rady  pan  Edward  Paciorek  zamknął  obrady  XXXVIII  Sesji  Rady  Miejskiej

w Zdzieszowicach.  

Protokołowała:
Aleksandra Bukowińska

PRZEWODNICZĄCY RADY
Edward Paciorek
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