
Protokół Nr XLVI/2017Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicachw dniu 29 listopada 2017r.Stan ewidencyjny - 15 radnychObecnych – 15 radnychSesja odbyła się w sali narad Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach.Czas trwania obrad od godz. 1530 do godz. 1615Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.2. Wnioski o zmianę porządku obrad.3. Przyjęcie Protokołu Nr XLV/2017 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 6 listopada 2017r.4. Informacja o działalności ochotniczych straży pożarnych w gminie Zdzieszowice.5. Podjęcie uchwał:a) w sprawie dokonania zmian budżetu na 2017r.,b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,c)  w  sprawie  przyjęcia  programu  współpracy  Gminy  Zdzieszowice  z  organizacjamipozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznegona rok 2018,d) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości orazna  zastosowanie  innej  stopy  procentowej  dla  rat  niespłaconej  części  ceny  sprzedażynieruchomości,e) w sprawie zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.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 KomisjiRady.9. Interpelacje radnych.10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.11. Wolne wnioski, zapytania i informacje.12. Zakończenie sesji. 1



Ad.1.Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek dokonał otwarcia XLVI/2017 Sesji Rady Miejskiej  w Zdzieszowicach,  stwierdzając,  że  w sesji  uczestniczy  14 radnych.  Nieobecny jest  pan  KarolKowalski. Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad.Ad.2.Nie zgłoszono wniosków o zmianę porządku obrad.Ad.3.Protokół Nr XLV/2017 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 6 listopada 2017r. zostałprzyjęty w drodze głosowania, wynikiem: 14 głosów za0 głosów przeciw0 głosów wstrzymującychDo obrad dołączył radny pan Karol Kowalski. Ad.4.Pracownik Referatu Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej pan Damian Weihs złożył informacjęo działalności ochotniczych straży pożarnych w Gminie Zdzieszowice.Do przedłożonej informacji radni nie wnieśli uwag.Burmistrz Zdzieszowic pani Sybila Zimerman wraz z Przewodniczącym Rady panem EdwardemPaciorkiem  podziękowali  obecnym  na  sesji  prezesom  ochotniczych  straży  pożarnych  zadotychczasową pracę i zaangażowanie w działalność na rzecz mieszkańców gminy oraz powiatu.Ad.5.a) Skarbnik Gminy pani Zdzisława Krukowska wprowadziła korektę zapisu uchwały na stronie 1w  dz.  900  § 4270  zadanie:  „remont  nawierzchni  na  dz.  442  przy  ul.  Chrobrego  1aw Zdzieszowicach” otrzymuje brzmienie „remont nawierzchni na dz. 442 przy ul. Góry Św. Annyw Zdzieszowicach”.Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pani Maria Kampa poinformowała,2



że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.Uchwała Nr XLVI/307/2017 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2017r. wraz z zaproponowanązmianą została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:15 głosów za0 głosów przeciw0 głosów wstrzymującychb) Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pani Maria Kampa poinformowała,że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.Uchwała Nr XLVI/308/2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej została podjętaw drodze głosowania, wynikiem: 15 głosów za0 głosów przeciw0 głosów wstrzymującychc)  Radca  prawny  pani  Elżbieta  Mikitów-Pakura  wniosła  o  zmianę  zapisu  § 3  uchwały  nanastępujący: „Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018r.”.Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu pan Karol Kowalski poinformował, że Komisjana  wspólnym  posiedzeniu  z  Komisją  Spraw  Społecznych  pozytywnie  zaopiniowała  projektuchwały.Uchwała  Nr  XLVI/309/2017  w  sprawie  przyjęcia  programu  współpracy  Gminy  Zdzieszowicez  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytkupublicznego na rok 2018 została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:15 głosów za0 głosów przeciw0 głosów wstrzymującychd) Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pani Maria Kampa poinformowała,3



że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.Uchwała Nr XLVI/310/2017 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedażynieruchomości  oraz  na  zastosowanie  innej  stopy  procentowej  dla  rat  niespłaconej  części  cenysprzedaży nieruchomości została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:14 głosów za0 głosów przeciw1 głos wstrzymującye)Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pani Maria Kampa poinformowała,że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.Uchwała Nr XLVI/311/2017 w sprawie zmiany regulaminu dostarczania wody i  odprowadzaniaścieków została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:15 głosów za0 głosów przeciw0 głosów wstrzymującychAd.6.Burmistrz  Zdzieszowic  pani  Sybila  Zimerman  złożyła  sprawozdanie  z  działalności  w  okresiemiędzysesyjnym. Treść sprawozdania stanowi załącznik do protokołu.Ad.7. Przewodniczący  Rady  pan  Edward  Paciorek  poinformował  o  spotkaniu  autorskim  z  panemPatrykiem  Tomalą,  zorganizowanym  przez  Stowarzyszenie  „Nasze  Dziedzictwo”  w  Żyrowej.Przewodniczący  Rady  poinformował  również  o  otwarciu  ścieżki  dydaktycznej,  która  powstaław  ramach  programu  minigrantów  ArcelorMittal  Poland  „Działam,  pomagam,  jestemwolontariuszem”.  Jest  to  projekt  ekologiczny  dostrzegający  potrzebę  edukacji  w  zakresiewłaściwego postępowania z odpadami komunalnymi. Przewodniczący Rady uczestniczył równieżw  prelekcji  pod  tytułem  "Bezpieczne  użytkowanie  pieców  centralnego  ogrzewania  a  problemniskiej emisji w gminie Zdzieszowice" przygotowanej przez Straż Miejską w Zdzieszowicach orazprzedstawicieli korporacji kominiarzy polskich. 4



 Ad.8.Przewodniczący Komisji Rewizyjnej pan Piotr Adamski poinformował, że Komisja odbyła jednoposiedzenie w temacie kontroli wykonania przejścia dla pieszych i dwóch progów wyspowych naul. Kopernika w Zdzieszowicach. Przewodniczący  Komisji  Oświaty,  Kultury  i  Sportu  pan  Karol  Kowalski  poinformował,że Komisja odbyła jedno posiedzenie wspólne z Komisją Spraw Społecznych, którego tematembyła analiza funkcjonowania Parku Miejskiego w Zdzieszowicach.Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych pan Józef Wilczek poinformował, że Komisja odbyładwa  posiedzenia.  Tematem  obrad  był  stan  gospodarki  wodno-ściekowej  i  stan  infrastrukturydrogowej.Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pani Maria Kampa poinformowała,że  Komisja  odbyła  jedno  posiedzenie,  na  którym  opiniowała  projekty  uchwał  na  sesję  orazomawiała projekt budżetu na 2018r.Ad 9.Pisemne interpelację złożyli następujący radni:- pani Maria Kampa,- pan Jan Kuska,- pani Rita Grądalska. Ad.10.Do udzielonych odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji radni nie wnieśli uwag.Ad.11.Głos zabrał Przewodniczący Zarządu Starego Osiedla pan Sylwester Gidel, który poinformował,że ulica Żyrowska w miejscu składowiska ziemi po remoncie ul. Góry św. Anny nie jest na bieżącoczyszczona  przez  firmę  dokonującą  remontu.  Obecny  stan  drogi  w  tym  miejscu  zagrażabezpieczeństwu ruchu. Ponadto pan Sylwester Gidel zwrócił uwagę na potrzebę uporządkowaniałącznika  Parku  Miejskiego  ze  Starym  Osiedlem,  gdyż  jest  to  droga  często  uczęszczana  przezmieszkańców. 5



Ad.12.Przewodniczący  Rady  pan  Edward  Paciorek  zamknął  obrady  XLVI  Sesji  Rady  Miejskiejw Zdzieszowicach.  Protokołowała:Aleksandra Bukowińska PRZEWODNICZĄCY RADYEdward Paciorek6


