
Protokół Nr XXVII/2016 
Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 

w dniu 14 września 2016r.

Stan ewidencyjny - 15 radnych 

Obecnych -  13 radnych 

Nieobecni:

pan Zbigniew Józefiok 

pan Józef Wilczek

Sesja odbyła się w sali narad Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach.

Czas trwania obrad od godz. 1530 do godz. 1640

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wnioski o zmianę porządku obrad.

3. Przyjęcie Protokołu Nr XXIV/2016 Sesji w dniu 22 czerwca 2016r., Protokołu Nr XXV/2016 Sesji 

w dniu 27 lipca 2016r. i Protokołu Nr XXVI/2016 Sesji w dniu 24 sierpnia 2016r.

4. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2016r.

5. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 

Zdzieszowice na lata 2015-2020”,

b) w sprawie dokonania zmian budżetu na 2016r„

c) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

d) w sprawie udzielenia poręczenia przez Gminę Zdzieszowice pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udzielonej Regionalnemu Centrum Zagospodarowania 

i Unieszkodliwiania Odpadów „Czysty Region” sp. z o.o.,

e) w sprawie wspólnej realizacji z Powiatem Krapkowickim zadania inwestycyjnego,

f) w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej,

g) w sprawie nadania nazwy ulicy w Zdzieszowicach,

h) w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie obszarów 

chronionego krajobrazu.

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 Komisji Rady.

9. Interpelacje radnych.
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10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11. Wolne wnioski, zapytania i informacje.

12. Zakończenie sesji.

Ad.l.

Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek dokonał otwarcia XXVII Sesji Rady Miejskiej 

w Zdzieszowicach i stwierdził prawomocność obrad.

Ad.2.

Nie zgłoszono wniosków o zmianę porządku obrad.

Ad. 3.

Protokół Nr XXIV/2016 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 22 czerwca 2016r. został 

przyjęty w drodze głosowania, wynikiem:

13 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

Protokół Nr XXV/2016 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 27 lipca 2016r. został 

przyjęty w drodze głosowania, wynikiem:

13 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

Protokół Nr XXVI/2016 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 24 sierpnia 2016r. został 

przyjęty w drodze głosowania, wynikiem:

13 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

Ad.4.

Skarbnik Gminy Zdzisława Krukowska omówiła sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 

2016r.
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Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pani Maria Kampa poinformowała, 

że Komisja zaopiniowała pozytywnie przedłożone Radzie sprawozdanie.

Do przedstawionego sprawozdania radni nie wnieśli uwag.

Ad.5.

a) Inspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pani Joanna Buska- 

Gnoińska wraz z panem Jarosławem Górniak, przedstawicielem firmy Albeko, która opracowała dla 

Gminy Zdzieszowice Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, omówili projekt uchwały w sprawie zmiany 

uchwały w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zdzieszowice 

na lata 2015-2020”.

Do projektu uchwały radni nie wnieśli uwag.

Uchwała Nr XXVII/183/2016 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia „Planu 

Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zdzieszowice na lata 2015-2020” została podjęta w drodze 

głosowania, wynikiem:

13 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

b) Skarbnik Gminy pani Zdzisława Krukowska omówiła projekt uchwały w sprawie dokonania 

zmian budżetu na 2016r. informując jednocześnie, że w § 5 prosi o dodanie ust. 3 w brzmieniu:

„3. Zmiany dokonane w § 3 w dz. 900 rozdz. 90005 § 6230 pkt 1 i 2 powodują zmianę załącznika 

Nr 4 -  tabela nr 2 -  dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych do uchwały 

nr XVI/127/2015 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie uchwały 

budżetowej na 2016r.”

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pani Maria Kampa poinformowała, 

że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.

Radna pani Klaudia Kazik poprosiła o przybliżenie sprawy remontu drogi w Januszkowicach.

Zastępca Burmistrza pan Artur Gasz poinformował, że zakres prac obejmie okrawężnikowanie
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obustronne oraz wymianę podbudowy w tej części gdzie będzie przebiegała kanalizacja deszczowa, 

położenie dwóch warstw nawierzchni asfaltowej (warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej) odcinka 

od skrzyżowania z ul. Działkowca do końca wsi w kierunku Kędzierzyna-Koźla.

Burmistrz pani Sybila Zimerman dodała, że cały koszt inwestycji nie jest jeszcze znany, natomiast 

kwota partycypacji w kosztach przez Gminę Zdzieszowice jest ostateczna.

Uchwała Nr XXVII/184/2016 w sprawie dokonania zmian budżetu została podjęta w drodze 

głosowania, wynikiem:

12 głosów za

0 głosów przeciw

1 głos wstrzymujący

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

że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Skarbnik Gminy pani Zdzisława Krukowska poinformowała o zmianie, zgodnie z korektą na stronie 

4 załącznika nr 2 do projektu uchwały, gdzie należy zmienić nazwę zadania na następującą: 

rozbudowa drogi powiatowej nr 1808 O ul. Góry św. Anny w Zdzieszowicach.

Uchwała Nr XXVII/185/2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej została podjęta 

w drodze głosowania, wynikiem:

13 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

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

że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Radna pani Rita Grądalska zapytała czy podjęcie tej uchwały oznacza naszą przynależność do 

Związku do 2031 r.

Burmistrz pani Sybila Zimerman poinformowała, że wystąpić ze Związku możemy natomiast 

poręczenie nie wygaśnie.
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Uchwała Nr XXVII/186/2016 w sprawie udzielenia poręczenia przez gminę Zdzieszowice pożyczki 

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udzielonej Regionalnemu 

Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów „Czysty Region” sp. z o.o. została 

podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

13 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

e) Burmistrz Zdzieszowic pani Sybila Zimerman poinformowała o zmianie nazwy zadania w § 1 na 

następującą: rozbudowa drogi powiatowej nr 1808 O ul. Góry św. Anny w Zdzieszowicach.

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pani Maria Kampa poinformowała, 

że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Uchwała Nr XXVII/187/2016 w sprawie wspólnej realizacji z Powiatem Krapkowickim zadania 

inwestycyjnego została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

13 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

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

że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Uchwała Nr XXVII/188/2016 w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej została 

podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

13 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

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

że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. ^
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Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek zwrócił się z prośbą o przygotowywanie mapek 

z większą starannością, gdyż zaznaczona na mapce droga jest trudna do zlokalizowania z uwagi 

na brak opisu pozostałych ulic.

Uchwała Nr XXVII/189/2016 w sprawie nadania nazwy ulicy w Zdzieszowicach została podjęta 

w drodze głosowania, wynikiem:

13 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

h) Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek poinformował, że Komisja Spraw Społecznych 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku 

Województwa Opolskiego w sprawie obszarów chronionego krajobrazu.

Uchwała Nr XXVII/190/2016 w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Opolskiego w sprawie obszarów chronionego krajobrazu została podjęta w drodze głosowania, 

wynikiem:

13 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

Ad.6.

Burmistrz Zdzieszowic pani Sybila Zimerman złożyła sprawozdanie z działalności w okresie 

międzysesyjnym. Sprawozdanie zostało złożone również w formie pisemnej na ręce 

Przewodniczącego Rady Miejskiej.

Ad. 7.

Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek w swoim sprawozdaniu poinformował o turnieju, który 

został zorganizowany przez samorząd osiedla Korfantego-Kościuszki. W imprezie liczny udział 

wzięli zarówno dorośli mieszkańcy jak i najmłodsze dzieci. Przewodniczący podziękował również 

za zorganizowanie przez Radę Sołecką wsi Oleszka wspólnie ze Stowarzyszeniem Nasze 

Dziedzictwo II Spotkania Muzycznego, gdzie można było podziwiać występy artystyczne 

z udziałem m.in. artystów Opery Bytomskiej. X

6



Ad. 8.

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

posiedzenia, których tematem była kontrola realizacji zadania pn. „Rewitalizacja Parku 

Miejskiego”.

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

odbyła jedno posiedzenie, którego tematem było pozyskiwanie środków pozabudżetowych 

w oświacie.

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pani Maria Kampa poinformowała, 

że Komisja odbyła dwa posiedzenia, których tematem były plany w zakresie pozyskiwania środków 

pozabudżetowych oraz informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2016r. oraz o wykonaniu 

poszczególnych zadań gospodarczych.

Wiceprzewodnicząca Komisji Spraw Społecznych pani Ewa Schweda poinformowała, że Komisja 

odbyła jedno posiedzenie, którego tematem było zabezpieczenie ppoż. budynków gminnych, stan 

hydrantów w Gminie Zdzieszowice oraz wykonanie zadań społeczno-gospodarczych za I półrocze 

2016r.

Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek poinformował, że na posiedzeniu Komisji Spraw 

Społecznych w dniu 9 sierpnia 2016r. obecny był przedstawiciel Związku Międzygminnego 

„Czysty Region” pani Dorota Stanek, która szczegółowo omówiła zmiany w zakresie gospodarki 

odpadami komunalnymi, które weszły w życie z dniem 1 sierpnia 2016r. Przewodniczący Rady 

zachęcał wszystkich radnych do zapoznania się z protokołem posiedzenia Komisji.

Ad.9.

Interpelacje pisemne na ręce Przewodniczącego Rady złożyli następujący radni:

pani Brygida Labisz

pani Klaudia Kazik

pani Rita Grądalska

pani Maria Kampa

Ad. 10. - X
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Do odpowiedzi na interpelacje i zapytania radni nie wnieśli uwag.

Ad. 11.

Radny pan Piotr Adamski zwrócił uwagę na potrzebę podjęcia rozmów ze Starostwem Powiatu 

Strzeleckiego w sprawie stanu drogi prowadzącej na Górę Św. Anny.

Burmistrz pani Sybila Zimerman poinformowała, że sprawa była poruszana w rozmowach 

ze Starostwem, które tłumaczy stan tej drogi brakiem środków finansowych na remont.

Ad. 12.

Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek zamknął obrady XXVII Sesji Rady Miejskiej 

w Zdzieszowicach.
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