
Protokół Nr XXIV/2016
Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 

w dniu 22 czerwca 2016r.

Stan ewidencyjny - 15 radnych 

Obecnych -  15 radnych

Sesja odbyła się w sali narad Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach.

Czas trwania obrad od godz. 1530 do godz. 1700

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wnioski o zmianę porządku obrad.

3. Przyjęcie Protokołu Nr XXIII/2016 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 25 maja 2016r.

4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonanie budżetu za 2015r. oraz udzielenie absolutorium Burmistrzowi 

Zdzieszowic:

a) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zdzieszowice za 2015r.,

b) rozpatrzenie sprawozdania finansowego,

c) zapoznanie z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat opinii o sprawozdaniu z wykonania 

budżetu za 2015r.,

d) rozpatrzenie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Zdzieszowice,

e) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz 

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2015r.,

f) zapoznanie ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach,

g) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą wniosku Komisji Rewizyjnej,

h) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Zdzieszowic za 2015r.

5. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie dokonania zmian budżetu na 2016r.,

b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

c) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016r.,

d) w sprawie rozpatrzenia petycji,

e) w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Zdzieszowicach na II półrocze 2016r.,

f) w sprawie uchwalenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach na II półrocze

2016r.

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

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

9. Interpelacje radnych.

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

11. Wolne wnioski, zapytania i informacje.

12. Zakończenie sesji.

Ad.l.

Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek dokonał otwarcia XXIV Sesji Rady Miejskiej 

w Zdzieszowicach i stwierdził prawomocność obrad.

Ad.2.

Burmistrz Zdzieszowic pani Sybila Zimerman złożyła wniosek o wniesienie do porządku obrad 

następujących projektów uchwał:

a) w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej między gminą Zdzieszowice a miastem Lipnik,

b) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej 

przeznaczonej na powiększenie cmentarza,

c) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu w trybie bezprzetargowym na czas 

nieoznaczony.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie propozycję zmiany porządku obrad i wprowadzenie 

projektów uchwał, zgodnie z propozycją Burmistrza jako kolejne punkty (g, h, i).

Wynik głosowania:

15 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

Ad. 3.

Protokół Nr XXIII/2016 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 maja 2016r. został 

przyjęty w drodze glosowania, wynikiem:

15 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących
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a) Skarbnik Gminy pani Zdzisława Krukowska omówiła sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy 

Zdzieszowice za 2015 rok zgodnie z przedłożonymi materiałami.

b) Kierownik Referatu Budżetowo -  Finansowego pani Jolanta Śledź omówiła sprawozdanie 

finansowe zgodnie z przedłożonymi materiałami.

c) Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek odczytał Uchwałę Nr 104/2016 Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu z dnia 8 kwietnia 2016r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania 

budżetu gminy Zdzieszowice za 2015 rok oraz poinformował radnych, że otrzymali kopię 

w/w Uchwały.

d) Kierownik Referatu Gospodarki Mieniem i Rolnictwa pan Michał Kilisz omówił informację 

o stanie mienia komunalnego Gminy Zdzieszowice zgodnie z przedłożonymi materiałami.

Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek otworzył dyskusję w temacie omówionych materiałów 

tj. sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz informacji o stanie mienia 

komunalnego.

Radni nie wnieśli uwag.

e) Uchwała Nr XXIV/168/2016 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2015 r. została podjęta w drodze 

głosowania, wynikiem:

15 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

f) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej pan Piotr Adamski odczytał opinię komisji o sprawozdaniu 

z wykonania budżetu za 2015 rok oraz wniosek o udzielenie Burmistrzowi Zdzieszowic 

absolutorium.

g) Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek odczytał Uchwałę Nr 257/2016 Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu z dnia 16 czerwca 2016r. nt. opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej

Ad.4.
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w sprawie absolutorium za 2015 r.

Po odczytaniu Uchwały Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek zwrócił się do radnych czy są 

uwagi lub pytania do powyższych materiałów.

Nie wniesiono uwag i pytań.

h) Uchwała Nr XXIV/169/2016 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Zdzieszowic 

za 2015 r. została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

15 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

Ad.5.

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

że Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

Uchwała Nr XXIV/170/2016 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2016r. została podjęta 

w drodze głosowania, wynikiem:

15 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

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

że Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

Uchwała Nr XXIV/171/2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej została podjęta 

w drodze głosowania, wynikiem:

15 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

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

4



że Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

Uchwała Nr XXIV/172/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016r. została podjęta 

w drodze głosowania, wynikiem:

15 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

d) Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych pan Józef Wilczek poinformował, 

że Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

Uchwała Nr XXIV/173/2016 w sprawie rozpatrzenia petycji została podjęta w drodze głosowania, 

wynikiem:

15 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

e) Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek zaproponował, aby ująć w planie pracy Rady 

w listopadzie temat działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej oraz zapytał czy są 

jeszcze jakieś propozycje do planu pracy na II półrocze 2016r.

Radny pan Jan Kuska zaproponował, aby w listopadzie Rada zapoznała się również ze stanem 

realizacji zadań gospodarczych za 2016r.

Uchwała Nr XXIV/174/2016 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 

na II półrocze 2016r. wraz z zaproponowanymi zmianami została podjęta w drodze głosowania, 

wynikiem:

15 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

f) Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu pan Karol Kowalski zaproponował, 

aby w sierpniu zamiast sprawy funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miejskiej omówić temat 

pozyskiwania środków pozabudżetowych na oświatę.
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Uchwała Nr XXIV/175/2016 w sprawie uchwalenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej 

w Zdzieszowicach na II półrocze 2016r. wraz z zaproponowaną zmianą została podjęta w drodze 

głosowania, wynikiem:

15 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

g) Uchwała Nr XXIV/176/2016 w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej między gminą 

Zdzieszowice a miastem Lipnik, została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

15 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

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

że Komisja proponuje, aby sprzedaż nieruchomości odbyła się za kwotę 1 zł.

Uchwała Nr XXIV/177/2016 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej 

niezabudowanej przeznaczonej na powiększenie cmentarza, zgodnie z propozycją Komisji Rozwoju 

Gospodarczego i Budżetu została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

15 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

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

że Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

Uchwała Nr XXIV/178/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu w trybie 

bezprzetargowym na czas nieoznaczony została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

13 głosów za 

0 głosów przeciw
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2 głosy wstrzymujące

Ad.6.

Sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym Burmistrza Zdzieszowic pani Sybili Zimerman 

stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 7.

Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek podziękował organizatorom festynów rodzinnych na 

Starym Osiedlu oraz w Żyrowej. Dodał, że imprezy organizowane w Gminie cieszą się dużym 

zainteresowaniem mieszkańców.

Ad. 8.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej pan Piotr Adamski poinformował, że Komisja odbyła 

w okresie międzysesyjnym dwa posiedzenia, na których opracowała plan pracy i plan kontroli na II 

półrocze 2016r. oraz opracowała wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi 

Zdzieszowic.

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

odbyła w okresie międzysesyjnym jedno posiedzenie, na którym sporządziła plan pracy na II 

półrocze 2016r.

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

w okresie międzysesyjnym jedno posiedzenie, na którym omówiła działania Gminy w zakresie 

współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw. Komisja sporządziła 

również plan pracy na II półrocze 2016r. oraz zaopiniowała przedłożone przez Burmistrza projekty 

uchwał.

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pani Maria Kampa poinformowała, 

że Komisja odbyła w okresie międzysesyjnym jedno posiedzenie, na którym sporządziła plan pracy 

na II półrocze 2016r. oraz zaopiniowała przedłożone przez Burmistrza projekty uchwał.

Ad. 9.

Interpelacje na ręce Przewodniczącego Rady złożyli następujący radni:

- pani Maria Kampa,



- pan Jan Kuska,

- pan Marian Maruszewski.

Ad. 10.

Do udzielonych przez Burmistrza odpowiedzi na interpelacje i wnioski radni nie wnieśli uwag.

Ad. 11.

Przewodniczący Zarządu Starego Osiedla pan Sylwester Gidel zwrócił się z prośbą o rozważenie 

możliwości zwiększenia w corocznym budżecie kwoty na organizowanie imprez przez samorządy 

osiedli. Kwota 1000 zł jest niewystarczająca.

Pan Edward Paciorek zaproponował aby stworzyć roczny kalendarz imprez organizowanych 

w poszczególnych sołectwach oraz osiedlach, z którego mogliby również korzystać mieszkańcy 

Gminy.

Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek zamknął obrady XXIV Sesji Rady Miejskiej 

w Zdzieszowicach.

Protokołowała:
Aleksandra Bukowińska

Ad.12.

Edward Paciorek

8


