
Protokół Nr XLV/2014 
z Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 

w dniu 20 lutego 2014 r.

Stan ewidencyjny - 15 radnych

Obecnych - 1 5  radnych

Sesja odbyła się w sali narad Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach.

Czas trwania obrad od godz. 1530 do godz. 1550

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wnioski o zmianę porządku obrad.

3. Przyjęcie Protokołu Nr XLIV/2014 Sesji z dnia 23 stycznia 2014 r.

4 .Stan bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Zdzieszowice, w tym zabezpieczenia 

przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe.

5.Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 

ścieków dla gospodarstw domowych i pozostałych odbiorców,

b) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie 

pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „pomoc państwa w 

zakresie dożywiania na lata 2014 -  2020” w formie rzeczowej,

c) w sprawie zamiaru likwidacji Oddziału Zamiejscowego Publicznego Przedszkola nr 6 im.

J. Brzechwy w Zdzieszowicach,

d) w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Zdzieszowice na lata 

2 0 1 4 -2 0 1 7 ”,

e) w sprawie dokonania zmian budżetu na 2014 r.,

f) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

6 .Sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym -  Burmistrz Zdzieszowic.

7.Sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym -  Przewodnicząca Rady.

8.Sprawozdanie komisji stałych z prac w okresie międzysesyjnym -  przewodniczący 

komisji stałych.

9 .Interpelacj e radnych.
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10.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na poprzedniej Sesji. 

11 .Wolne wnioski, zapytania radnych i informacje.

12. Zakończenie Sesji.

Ad.l.

Przewodnicząca Rady pani Monika Wąsik - Kudła dokonała otwarcia XLV Sesji Rady Miejskiej 

w Zdzieszowicach i stwierdziła prawomocność obrad.

Przewodnicząca Rady Miejskiej poprosiła wszystkich o powstanie i uczczenie minutą ciszy pamięć 

zmarłego Burmistrza Zdzieszowic pana Dietera Przewdzinga.

Ad.2.

Przewodnicząca Rady pani Monika Wąsik -  Kudła poprosiła o wprowadzenie do porządku obrad 

następujących projektów uchwał:

- w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu burmistrza jako punkt 5a,

- w sprawie ogłoszenia żałoby na terenie Gminy Zdzieszowice jako punkt 5b,

- w sprawie wskazania kandydata na osobę pełniącą funkcję Burmistrza Zdzieszowic jako punkt 5c, 

oraz o wycofanie z porządku obrad następujących projektów uchwał:

- w sprawie dokonania zmian budżetu na 2014 r. (pkt 5e),

- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (pkt. 5f).

Przewodnicząca Rady poprosiła również o wycofanie z porządku obrad:

- punktu 3 -  Przyjęcie Protokołu Nr XLIV/2014 Sesji z dnia 23 stycznia 2014 r.,

- punktu 4 -Stan bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Zdzieszowice, w tym

zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe,

- punktu 6 -  Sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym -  Burmistrz Zdzieszowic,

- punktu 7- Sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym -  Przewodnicząca Rady,

- punktu 8- Sprawozdanie komisji stałych z prac w okresie międzysesyjnym -  przewodniczący

komisji stałych,

- punktu 9 -  Interpelacje radnych,

- punktu 10 -  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na poprzedniej Sesji.

Przewodnicząca Rady pani Monika Wąsik -  Kudła poddała pod głosowanie wprowadzenie zmian 

do porządku obrad:
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Wynik głosowania:

15 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

Pani Przewodnicząca odczytała pismo od Wojewody Opolskiego do Rady Miejskiej w sprawie 

natychmiastowego zwołania sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach celem podjęcia 

uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu burmistrza.

Ad. 5.

a) Uchwała Nr XLV/347/2014 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu burmistrza została 

podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

15 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

b) Uchwała Nr XLV/348/2014 w sprawie ogłoszenia żałoby na terenie Gminy Zdzieszowice 

została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

15 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

c) Pani Przewodnicząca Rady odczytała uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie wskazania 

kandydata na osobę pełniącą funkcję Burmistrza Zdzieszowic zawierające przebieg i ocenę 

dotychczasowej pracy pani Sybili Zimerman.

Uchwała Nr XLV/349/2014 w sprawie wskazania kandydata na osobę pełniącą funkcję Burmistrza 

Zdzieszowic została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

15 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących
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d) Uchwała Nr XLV7350/2014 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i 

zbiorowe odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych i pozostałych odbiorców została 

podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

15 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

e) Uchwała Nr XLV/351/2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego 

do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem 

wieloletnim „pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 -  2020” w formie rzeczowej 

została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

15 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

f) Uchwała Nr XLV/352/2014 w sprawie zamiaru likwidacji Oddziału Zamiejscowego Publicznego 

Przedszkola nr 6 im. J. Brzechwy w Zdzieszowicach została podjęta w drodze głosowania, 

wynikiem:

11 głosów za 

3 głosy przeciw 

1 głos wstrzymujący

g) Uchwała Nr XLV/353/2014 w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Gminy 

Zdzieszowice na lata 2014 - 2017” została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

15 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

Ad.9.

Pisemną interpelację złożył radny pan Wenio Stanisław.
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Pani Sybila Zimerman udzieliła informacji dotyczących pogrzebu zmarłego Burmistrza 

Zdzieszowic pana Dietera Przewdzinga oraz podziękowała Radnym za wynik głosowania w 

sprawie zarekomendowania je j osoby jako kandydata do pełnienia funkcji Burmistrza Zdzieszowic.

Ad. 12.

Przewodnicząca Rady pani Monika Wąsik-Kudla zamknęła obrady XLV Sesji Rady Miejskiej 

w Zdzieszowicach.

Protokołowała: 

Mai wina Czajka

PRZEWrpDNICZĄCA RADY

Monika. udla


