
Protokół Nr XIX/2Gi6 
Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 

w dniu 24 lutego 2016r.

Stan ewidencyjny - 15 radnych

Obecnych -1 3  radnych

Nieobecni:

pan Jan Kuska

pan Józef Wilczek

Sesja odbyła się w sali narad Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach.

Czas trwania obrad od godz. 1530 do godz. 1610

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wnioski o zmianę porządku obrad.

3. Przyjęcie Protokołu Nr XVIII/2016 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 stycznia 

2016r.

4. 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 uchwalenia dopłat do ceny za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych,

d) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata 

w trybie bezprzetargowym,

e) w sprawie dokonania zmian budżetu na 2016 r.

f) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

5. Sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym -  Burmistrz Zdzieszowic.

6. Sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym -  Przewodniczący Rady.

7. Sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym -  Przewodniczący stałych Komisji Rady.

8. Interpelacje radnych.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na poprzedniej sesji.

10. Wolne wnioski, zapytania radnych i informacje.

11. Zakończenie sesji.
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Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek dokonał otwarcia XIX Sesji Rady Miejskiej 

w Zdzieszowicach i stwierdził prawomocność obrad.

Ad. 2.

Nie złożono wniosków o zmianę porządku obrad.

Ad. 3.

Protokół Nr XVIII/2016 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 stycznia 2016r. został 

przyjęty w drodze głosowania, wynikiem:

13 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

Ad.l.

Ad. 4.

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

że opinia zarówno Komisji Budżetowej jak i Komisji Spraw Społecznych w przedmiocie projektu 

uchwały o zatwierdzenie taryf jest pozytywna.

Uchwała Nr XIX/142/2016 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:

13 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

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

że opinia Komisji w przedmiocie projektu uchwały jest pozytywna.

Uchwała Nr XIX/143/2016 w sprawie uchwalenia dopłat do ceny za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 

i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych została podjęta 

w drodze głosowania, wynikiem:
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13 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

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

że opinia Komisji do projektu uchwały jest pozytywna.

Uchwała Nr XIX/144/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas 

oznaczony dłuższy niż 3 lata w trybie bezprzetargowym została podjęta w drodze głosowania, 

wynikiem:

13 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymuj ących

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

że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Uchwała Nr XIX/145/2016 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2016r. 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 XIX/145/2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej została podjęta 

w drodze głosowania, wynikiem:

13 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących
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Burmistrz Zdzieszowic pani Sybila Zimerman złożyła sprawozdanie z prac w okresie 

międzysesyjnym. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

Ad.6.

Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek w swoim sprawozdaniu z prac w okresie 

międzysesyjnym poinformował m.in. o udziale w zebraniach Ochotniczych Straży Pożarnych 

w Januszkowicach, Jasionej i Krępnej. Na zebraniach poszczególne jednostki przedstawiły plany 

remontowe na najbliższe lata. Przewodniczący Rady uczestniczył również w debacie 

zorganizowanej przez Starostę Krapkowickiego i Komendanta Powiatowego Policji 

w Krapkowicach pt. „Mapa zagrożeń bezpieczeństwa w powiecie krapkowickim”.

Ad.7.

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

posiedzenia, których tematem była kontrola zadania budowa fontanny na małym ryneczku.

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

odbyła jedno posiedzenie, którego tematem była analiza kosztów funkcjonowania klubów 

sportowych. W posiedzeniu komisji udział wzięli przedstawiciele poszczególnych klubów 

sportowych działających na terenie gminy Zdzieszowice.

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pani Maria Kampa poinformowała, 

że Komisja odbyła jedno posiedzenie, którego tematem była analiza możliwości pozyskiwania 

środków pozabudżetowych. Komisja zaopiniowała również projekty uchwał na Sesję.

Wiceprzewodnicząca Komisji Spraw Społecznych pani Ewa Schweda poinformowała, ze Komisja 

odbyła jedno posiedzenie, którego tematem była działalność III sektora w Gminie oraz 

funkcjonowanie targowiska miejskiego. Komisja zaopiniowała również projekt uchwały w sprawie 

zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Ad. 8.

Pisemne interpelacje na ręce Przewodniczącego Rady wnieśli: 

pani Rita Grądalska 

pan Zbigniew Józefiok

Ad. 5.
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pani Maria Kampa 

pani Klaudia Kazik 

pani Brygida Labisz 

pan Marian Maruszewski 

pani Ewa Schweda

Ad.9.

Do udzielonych odpowiedzi na interpelacje radni nie wnieśli uwag.

Ad. 10.

Wiceprzewodniczący Rady pan Zbigniew Józefiok zapytał na jakim etapie są przygotowania Gminy 

do realizacji „programu 500 plus”.

Burmistrz pani Sybila Zimerman poinformowała, że zadanie w Gminie Zdzieszowice będzie 

realizował Ośrodek Pomocy Społecznej, w związku z czym dział księgowy ośrodka został 

przeniesiony do pomieszczenia w Domu Dziennego Pobytu przy ul. Fabrycznej. W ośrodku zostaną 

też zatrudnione dwie osoby, które będą zajmować się realizacją zadań związanych z wypłatą 

świadczeń.

Sołtys Oleszki pani Teresa Królikowska złożyła pisemny wniosek na ręce Przewodniczącego Rady. 

Wniosek stanowi załącznik do Protokołu.

Ad. 11.

Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek zamknął obrady XIX Sesji Rady Miejskiej 

w Zdzieszowicach.
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