
Protokół Nr XXXVI/2017
Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach

w dniu 29 marca 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. 1700

Porządek obrad: 

1. Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wnioski o zmianę porządku obrad.

3. Przyjęcie Protokołów:

a)  Protokół  Nr XXXIV/2017 Sesji  Rady Miejskiej  w Zdzieszowicach w dniu 22 lutego

2017r.;

b)  Protokół  Nr  XXXV/2017 Sesji  Rady Miejskiej  w Zdzieszowicach w dniu  28  lutego

2017r.

4. Sprawozdanie  z  realizacji  Programu  Współpracy  Gminy  Zdzieszowice  z  organizacjami

pozarządowymi  oraz  podmiotami  wymienionymi  w  art.  3  ust.  3  ustawy o  działalności

pożytku publicznego i o wolontariacie.

5. Podjęcie uchwał:

a)  w  sprawie  dostosowania  sieci  szkół  podstawowych  i  gimnazjów  do  nowego  ustroju

szkolnego,

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

c) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

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

odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych,

e)  zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  wieloletniego  programu  gospodarowania  zasobem

mieszkaniowym gminy Zdzieszowice na lata 2015-2019,

f) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie

Krępna,

g) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie
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Rozwadza,

h)  w  sprawie  "Programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zdzieszowice na rok 2017",

i) w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Zdzieszowicach i nadania jej statutu.

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  XXXVI  Sesji  Rady  Miejskiej  

w Zdzieszowicach i stwierdził prawomocność obrad.

Ad.2.

Nie zgłoszono propozycji zmian porządku obrad.

Ad.3.

a) Protokół Nr XXXIV/2017 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 22 lutego 2017r. został

przyjęty w drodze głosowania, wynikiem:

14 głosów za

0 głosów przeciw

0 głosów wstrzymujących

b) Protokół Nr XXXV/2017 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 28 lutego 2017r. został

przyjęty w drodze głosowania, wynikiem:

14 głosów za

0 głosów przeciw

0 głosów wstrzymujących
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Ad.4.

Inspektor  w  Referacie  Inwestycji  i  Pozyskiwania  Środków  Pozabudżetowych  pan  Piotr  Lebok

omówił  sprawozdanie  z  realizacji  Programu Współpracy Gminy Zdzieszowice  z  organizacjami

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.  3  ust.  3  ustawy o działalności  pożytku

publicznego i o wolontariacie.

Głos  zabrał  radny  pan  Józef  Wilczek,  który  zwrócił  się  z  prośbą  o  większe  zaangażowanie

Burmistrza  oraz  pracowników  Urzędu  we  współpracę  z  poszczególnymi  organizacjami

pozarządowymi.

Radna pani Brygida Labisz opuściła obrady. 

Ad.5.

a)  Na  wniosek  radnego  pana  Józefa  Wilczka  poprawiono  w  projekcie  uchwały  nazwę  szkoły

podstawowej w Żyrowej: zamiast „im. Stefana Rosponda” wpisano „im. Stanisława Rosponda”. 

Uchwała Nr XXXVI/239/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do

nowego ustroju szkolnego została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

13 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.

Uchwała Nr  XXXVI/240/2017 w sprawie  dokonania  zmian budżetu  na  2017r.  została  podjęta

w drodze głosowania, wynikiem:

13 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.
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Uchwała Nr  XXXVI/241/2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej została podjęta

w drodze głosowania, wynikiem:

13 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  XXXVI/242/2017 w sprawie uchwalenia dopłat do ceny za zbiorowe zaopatrzenie

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

głosowania, wynikiem:

13 głosów za

0 głosów przeciw

0 głosów wstrzymujących

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

że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Uchwała  Nr  XXXVI/243/2017  zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  wieloletniego  programu

gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy Zdzieszowice na lata 2015-2019 została podjęta

w drodze głosowania, wynikiem:

13 głosów za

0 głosów przeciw

0 głosów wstrzymujących

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

że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Uchwała Nr XXXVI/244/2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla terenów w obrębie Krępna została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

13 głosów za

0 głosów przeciw

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

że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Uchwała Nr XXXVI/245/2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla terenów w obrębie Rozwadza została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

13 głosów za

0 głosów przeciw

0 głosów wstrzymujących

h)  Przewodniczący Komisji  Spraw Społecznych  pan  Józef  Wilczek  poinformował,  że  Komisja

pozytywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały  oraz  podjęła  wniosek  aby  w  przyszłości  rozszerzyć

program o zapisy dotyczące planu sterylizacji oraz kastracji zwierząt w gminie z uwzględnieniem

rozdzielenia przeznaczonych środków budżetowych na ten cel.

Uchwała Nr XXXVI/246/2017 w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zdzieszowice na rok 2017"została podjęta

w drodze głosowania, wynikiem:

13 głosów za

0 głosów przeciw

0 głosów wstrzymujących

i)   Przewodniczący Komisji  Spraw Społecznych pan Józef  Wilczek poinformował,  że  Komisja

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Burmistrz Zdzieszowic pani Sybila Zimerman odczytała protokół z przeprowadzonych konsultacji

społecznych w przedmiocie projektu uchwały w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów.

Uchwała Nr XXXVI/247/2017 w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Zdzieszowicach

i nadania jej statutu została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

13 głosów za

0 głosów przeciw

0 głosów wstrzymujących
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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 zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/144/08 Rady Miejskiej

w  Zdzieszowicach  z  dnia  28  lutego  2008r.  odczytał  informację  Burmistrza  Zdzieszowic

o nieruchomościach nabytych w miesiącu marcu. Przewodniczący Rady w swoim sprawozdaniu

z  działalności  w  okresie  międzysesyjnym  poinformował  m.in.  o  przyjęciu  delegacji  z  miasta

partnerskiego  Lipnik.  Tematem  spotkania  było  funkcjonowanie  domów  dziennego  pobytu

w Zdzieszowicach.  Ponadto  poinformował  o  licznych  imprezach  jakie  odbyły  się  w  bieżącym

miesiącu  w  Gminie  m.in.  Szkolne  Konfrontacje  Teatralne,  następnie  Międzypowiatowe

Konfrontacje Teatralne zorganizowane przez Publiczną Szkołę Podstawową Nr 3 w Zdzieszowicach

a  także  Przegląd  Tańców  Regionalnych  „Raz  na  Ludowo”  zorganizowany  przez  Publiczne

Przedszkole  Nr  6  w Zdzieszowicach.  Przewodniczący Rady pan Edward  Paciorek  uczestniczył

również w  Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego, na której przekazano środki finansowe na remont

kościoła w Januszkowicach oraz dla OSP Krępna. 

Ad.8.

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

posiedzenie, którego tematem była kontrola budowy miejsc postojowych przy bloku Chrobrego 8.

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

odbyła  jedno  posiedzenie,  którego  tematem  była  analiza  życia  kulturalnego  w  Gminie  oraz

spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych.

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

jedno posiedzenie, którego tematem był stan budynków socjalnych, komunalnych i pustostanów.

Komisja zaopiniowała również  projekty uchwał na sesję.

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pani Maria Kampa poinformowała,

że Komisja odbyła jedno posiedzenie, którego tematem było utrzymanie mienia gminnego. Komisja

zaopiniowała również  projekty uchwał na sesję.
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Ad.9.

Pisemne interpelacje na ręce Przewodniczącego Rady złożyła pani Ewa Schweda oraz pani Maria

Kampa.

Ad.10.

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

nie wnieśli uwag.

Ad.11.

Pisemne wnioski na ręce Przewodniczącego Rady złożył pan Rainhard Winkler.

Ad.12.

Przewodniczący  Rady  pan  Edward  Paciorek  zamknął  obrady  XXXVI  Sesji  Rady  Miejskiej

w Zdzieszowicach.  

Protokołowała:
Aleksandra Bukowińska

PRZEWODNICZĄCY RADY

Edward Paciorek
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