
Protokół Nr XXXIII/2017
Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach

w dniu 25 stycznia 2017r.

Stan ewidencyjny - 15 radnych

Obecnych – 12 radnych

Nieobecni:

pani Rita Grądalska

pan Marian Maruszewski

pan Józef Wilczek

Sesja odbyła się w sali narad Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach.

Czas trwania obrad od godz. 1530 do godz. 1630

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wnioski o zmianę porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z sesji:

a) Protokół Nr XXX/2016 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 30 listopada 2016r.,

b) Protokół Nr XXXI/2016 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 15 grudnia 2016r.,

c) Protokół Nr XXXII/2017 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 11 stycznia 2017r.

4. Przyjęcie sprawozdań stałych komisji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach za rok 2016.

5. Podjęcie uchwał:

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

b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

c)  w  sprawie  uchwalenia  dopłat  do  ceny  za  zbiorowe  zaopatrzenie  w  wodę  i  zbiorowe

odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych,

d)  w  sprawie  zmiany  Wieloletniego  planu  rozwoju  i  modernizacji  urządzeń  wodociągowych

i kanalizacyjnych Spółki "Wodociągi i Kanalizacja" Spólka z o.o. z siedzibą w Zdzieszowicach na

lata 2014-2018,

e) w sprawie nadania nazwy ulicy w Jasionej,

f) w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zdzieszowice,

g) w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Zdzieszowice,  których

właścicielem  lub  zarządzającym  jest  Gmina  Zdzieszowice,  udostępnianych  dla  operatorów
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i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

6. Sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym – Burmistrz Zdzieszowic.

7. Sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym – Przewodniczący Rady.

8. Sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym – Przewodniczący stałych Komisji Rady.

9. Interpelacje radnych.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11. Wolne wnioski, zapytania i informacje.

12. Zakończenie sesji.

Ad.1.

Przewodniczący  Rady  pan  Edward  Paciorek  dokonał  otwarcia  XXXIII  Sesji  Rady  Miejskiej  

w Zdzieszowicach i stwierdził prawomocność obrad.

Ad.2.

Burmistrz  Zdzieszowic  pani  Sybila  Zimerman  poprosiła  o  wniesienie  do  porządku  obrad

następujących projektów uchwał:

- zmieniająca uchwałę w sprawie podatków lokalnych,

- w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. "Przedszkola na wymiar - utworzenie nowych

miejsc  wychowania  przedszkolnego  oraz  wydłużenie  czasu  pracy  w  8  gminach  Aglomeracji

Opolskiej".

Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek poddał pod głosowanie wniosek o zmianę porządku

obrad. Wynik głosowania:

12 głosów za

0 głosów przeciw

0 głosów wstrzymujących

Ad.3.

a)  Protokół  Nr XXX/2016 Sesji  Rady Miejskiej  w Zdzieszowicach w dniu 30 listopada 2016r.

został przyjęty w drodze głosowania, wynikiem:

12 głosów za

0 głosów przeciw

0 głosów wstrzymujących

b)  Protokół Nr XXXI/2016 Sesji  Rady Miejskiej  w Zdzieszowicach w dniu 15 grudnia 2016r.
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został przyjęty w drodze głosowania, wynikiem:

12 głosów za

0 głosów przeciw

0 głosów wstrzymujących

c)  Protokół Nr XXXII/2017 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 11 stycznia 2017r.

został przyjęty w drodze głosowania, wynikiem:

12 głosów za

0 głosów przeciw

0 głosów wstrzymujących

Ad.4.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej pan Piotr Adamski złożył sprawozdanie z działalności Komisji

za 2016r. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący Komisji  Oświaty,  Kultury i  Sportu pan Karol  Kowalski  złożył  sprawozdanie z

działalności Komisji za 2016r. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

Przewodnicząca  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego  i  Budżetu  pani  Maria  Kampa  złożyła

sprawozdanie z działalności Komisji za 2016r. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

Ad.5.

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

że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Uchwała Nr XXXIII/219/2017 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2017r. została podjęta w

drodze głosowania, wynikiem:

12 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 XXXIII/220/2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej została podjęta

w drodze głosowania, wynikiem:

12 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 XXXIII/221/2017 w sprawie uchwalenia dopłat  do ceny za zbiorowe zaopatrzenie

w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych została podjęta w drodze

głosowania, wynikiem:

12 głosów za

0 głosów przeciw

0 głosów wstrzymujących

d)  Wiceprzewodnicząca  Komisji  Spraw  Społecznych  pani  Ewa  Schweda  poinformowała,

że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Uchwała  Nr  XXXIII/222/2017  w sprawie  zmiany Wieloletniego  planu  rozwoju  i  modernizacji

urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Spółki „Wodociągi i Kanalizacja” sp. z o.o. z siedzibą

w Zdzieszowicach na lata 2014-2018 została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

12 głosów za

0 głosów przeciw

0 głosów wstrzymujących

e)  Wiceprzewodnicząca  Komisji  Spraw  Społecznych  pani  Ewa  Schweda  poinformowała,

że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Uchwała Nr XXXIII/223/2017 w sprawie nadania nazwy ulicy w Jasionej została podjęta w drodze

głosowania, wynikiem:

12 głosów za

0 głosów przeciw
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0 głosów wstrzymujących

f)  Wiceprzewodnicząca  Komisji  Spraw  Społecznych  pani  Ewa  Schweda  poinformowała,

że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Uchwała Nr XXXIII/224/2017 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie

gminy Zdzieszowice została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

12 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  XXXIII/225/2017  w sprawie  określenia  przystanków  komunikacyjnych  na  terenie

Gminy  Zdzieszowice,  których  właścicielem  lu  zarządzającym  jest  Gmina  Zdzieszowice,

udostępnianych  dla  operatorów  i  przewoźników  oraz  warunków  i  zasad  korzystania  z  tych

przystanków została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

12 głosów za

0 głosów przeciw

0 głosów wstrzymujących

h)  Uchwała  Nr  XXXIII/226/2017  zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  inkasa  podatków  lokalnych

została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

12 głosów za

0 głosów przeciw

0 głosów wstrzymujących

i) Uchwała Nr XXXIII/227/2017 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. "Przedszkola na

wymiar - utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy w 8

gminach Aglomeracji Opolskiej"  została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

12 głosów za

0 głosów przeciw
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0 głosów wstrzymujących

Ad.6.

Burmistrz  Zdzieszowic  pani  Sybila  Zimerman  złożyła  sprawozdanie  z  działalności  w  okresie

międzysesyjnym. Treść sprawozdania stanowi załącznik do protokołu.

Ad.7.

Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek poinformował o pisemnym zrzeczeniu się mandatu

przez radnego pana Mariana Maruszewskiego. Wygaśnięcie mandatu radnego zostało stwierdzone

postanowieniem Komisarza Wyborczego. W chwili obecnej radnemu biegnie termin na ewentualne

zaskarżenie postanowienia do sądu administracyjnego. Po upływie tego terminu zostaną zarządzone

przez Wojewodę Opolskiego wybory uzupełniające.

Przewodniczący Rady w swoim sprawozdaniu z prac w okresie międzysesyjnym poinformował

również o udziale w spotkaniu przedstawicieli oświaty gmin będących członkami Związku Gmin

Śląska Opolskiego dotyczącym zbliżającej się reformy oświaty. Temat ten został podjęty również

przez Komisję Oświaty, Kultury i Sportu, która na ostatnim posiedzeniu zapoznała się z planami

władz Gminy w zakresie  wdrożenia reformy oświaty w Gminie Zdzieszowice.  Przewodniczący

Rady odczytał  również  informacje  Burmistrza  Zdzieszowic  o  wniesionych  udziałach  do  spółki

„Wodociągi i Kanalizacja” sp. z o.o. oraz Uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej nt. opinii o

możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej.

Ad.8.

Przewodniczący Komisji  Rewizyjnej  pan Piotr  Adamski  poinformował,  że  komisja  odbyła dwa

posiedzenia, na których sporządziła sprawozdanie z działalności komisji za 2016r. oraz rozpoczęła

kontrolę zadania „Budowa miejsc postojowych na dz. 160/29 przy bloku Chrobrego 8”

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

odbyła jedno posiedzenie, którego tematem była wizja reformy oświaty w Gminie Zdzieszowice.

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pani Maria Kampa poinformowała,

że  Komisja  odbyła  jedno  posiedzenie,  na  którym  analizowała  projekty  uchwał  na  sesję  oraz

analizowała  nakłady finansowe  imprez  sportowych  i  kulturalnych,  które  odbyły  się  w  Gminie

Zdzieszowice w 2016r.
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Wiceprzewodnicząca Komisji Spraw Społecznych pani Ewa Schweda poinformowała, że Komisja

odbyła  jedno  posiedzenie,  na  którym  opiniowała  projekty  uchwał  na  sesję  oraz  analizowała

kalendarz imprez rekreacyjnych oraz kulturalnych na terenie gminy.

Ad.9.

Interpelację  pisemną  na  ręce  Przewodniczącego  Rady  złożył  Wiceprzewodniczący  Rady  pan

Zbigniew Józefiok.

Ad.10.

Do  udzielonych  odpowiedzi  na  interpelacje  i  zapytania  radnych  z  poprzedniej  sesji,  radni  nie

wnieśli uwag.

Ad.11.

Pisemny wniosek Przewodniczącego Rady pana Edwarda Paciorka stanowi załącznik do protokołu.

Radny  pan  Jan  Kuska  zwrócił  uwagę  na  pilną  potrzebę  pomalowania  ścian  budynku

samorządowego na oś. Piastów II, z uwagi na szpecący wygląd budynku.

Ad.12.

Przewodniczący  Rady  pan  Edward  Paciorek  zamknął  obrady  XXXIII  Sesji  Rady  Miejskiej

w Zdzieszowicach.  

Protokołowała:
Aleksandra Bukowińska
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