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Protokół Nr 71/2014

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach

w dniu 17.09.2014 r.

Obradom Komisji przewodniczył: Werner Mułorz.

l. Obecni: wg listy obecności, stanowiącej załącznik do protokołu.

II. Program posiedzenia:

1. Zagospodarowanie terenu w rejonie cmentarza w miejscowości Żyrowa -  

kontrola realizacji zadania.

2. Rozpatrzenie skargi Prezesa Okręgowego Zarządu Opolskiego Polskiego Związku 

Działkowców na działalność Burmistrza Zdzieszowic - sporządzenie protokołu z badania 

zasadności skargi.

3. Sprawy bieżące.

III. Przebieg posiedzenia:

1. Komisja prowadziła kontrolę realizacji zadania „Zagospodarowanie terenu w rejonie 

cmentarza w miejscowości Żyrowa”. Na pytania komisji odpowiedzi udzielił Kierownik referatu 

Pan Artur Gasz.

2. Komisja przeanalizowała szczegółowo i sporządziła protokół z zasadności skargi Prezesa 

Okręgowego Zarządu Opolskiego Polskiego Związku Działkowców na działalność Burmistrza 

Zdzieszowic Pani Sybili Zimerman. Protokół z badania zasadności skargi stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu.

3. Komisja nie omawiała spraw bieżących.

IV. Podjęto następujące wnioski:



Komisja nie podejmowała wniosków.

V. Temat następnego posiedzenia:

„Zagospodarowanie terenu w rejonie cmentarza w miejscowości Żyrowa” - sporządzenie 

protokołu z kontroli.

VI. Materiały do przygotowania na następne posiedzenie:

Komisja prosi o przybycie na posiedzenie Pana Kierownika Artura Gasz celem udostępnienia 

dokumentów do kontroli.

TERMIN NASTĘPNEGO POSIEDZENIA

Komisja ustaliła na dzień 24.09.2014r.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

Mulorz Werner -  Przewodniczący Komisji

Członkowie Komisji: 

Adamski Piotr

Klama Jerzy

Labisz Brygida

Wenio Stanisław



Zdzieszowice dnia, 10.09.2014 r.
17.09.2014 r.

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Zdzieszowice 
z badania zasadności skargi wniesionej przez Panią Prezes 

Okręgowego Zarządu Opolskiego Polskiego Związku
Działkowców w Opolu.

Zebrane dokumenty

1. Pismo Przewodniczącej RM nr Or. 1510.3.2014 z dnia 26.08.2014.
2. Skarga Pani Prezes A  /  B wraz z załącznikami do skargi.
3. Pismo OŚ.0012.1.2014.JBG Burmistrza Zdzieszowic z dnia 08.09.2014 r.
4. Pismo OŚ.0012.1.1.2014.JBG Burmistrza Zdzieszowic z dnia 12.09.2014 r.
5. Pismo DOŚ-IV.7242.10.2014.AS Marszałka Województwa Opolskiego z 

dnia 15.09.2014 r.

Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z przedstawionymi materiałami 
- uznaje skargę za nie uzasadnioną.

U z a s a d n i e n i e :

Pismem z dnia 12.12.2012 r. skarżący zwraca się z prośbą o wsparcie finansowe 
przy pracach rozbiórkowych domu działkowca. W piśmie sygnalizuje 
stosunkowo dalekie zaawansowanie prac związanych z usunięciem płyt 
eternitowych, cytuję „aktualnie po usunięciu płyt eternitowych (prace są na 
ukończeniu)”.Zaawansowanie robót bez zastosowania procedur wynikających z 
obowiązujących przepisów powoduje brak możliwości dofinansowania poprzez 
program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zdzieszowice 
oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie: wykorzystania wyrobów 
zawierających azbest oraz wykorzystania i oczyszczenia instalacji lub urządzeń, 
w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest, 
spowodowało brak możliwości dofinansowania przez Urząd Miejski.
Komisja, w trosce o środowisko, proponuje aby odpowiednie służby dokonały 
ustaleń jak został zutylizowane zdemontowane płyty eternitowe.

Podpisy Członków K om isji:

1. Przewodniczący Komisji - Werner Mulorz

2. Wiceprzewodniczący Komisji -  Piotr Adamski

3. Członek - Jerzy Klama

4. Członek -  Stanisław Wenio

5. Członek -Brygida Labisz


