
Protokół Nr XXX/2016 
Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 

w dniu 30 listopada 2016r.

Stan ewidencyjny -15 radnych 

Obecnych -  15 radnych

Sesja odbyła się w sali narad Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach. 

Czas trwania obrad od godz. 1500 do godz. 1630

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wnioski o zmianę porządku obrad.

3. Przyjęcie Protokołu Nr XXIX/2016 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 października 

2016r.

4. Podjęcie uchwał:

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

b) w sprawie dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom oraz innym formom wychowania 

przedszkolnego prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne,

c) w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej 

zabudowanej położonej w Zdzieszowicach przy ul. Filarskiego 19,

d) w sprawie uzgodnienia prac przy pomniku przyrody,

e) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego,

f) w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zdzieszowice,

g) w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Zdzieszowice z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017".

5. Działalność Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdzieszowicach.

6. Stan realizacji zadań gospodarczych za 2016r.

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

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

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

10. Interpelacje radnych.

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

12. Wolne wnioski, zapytania i informacje.

13. Zakończenie sesji.
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Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek dokonał otwarcia XXX Sesji Rady Miejskiej 

w Zdzieszowicach i stwierdził prawomocność obrad.

Ad. 2.

Nie zgłoszono wniosków o zmianę porządku obrad.

Ad.3.

Protokół Nr XXIX/2016 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 października 2016r. 

został przyjęty w drodze głosowania, wynikiem:

15 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

Ad.4.

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

że Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu 

na2016r.

Uchwała Nr XXX/205/2016 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2016r. została podjęta 

w drodze głosowania, wynikiem:

15 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

b) Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu pan Karol Kowalski poinformował, 

że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały przygotowany przez Biuro Administracyjno- 

Ekonomiczne Oświaty w Zdzieszowicach.

Uchwała Nr XXX/206/2016 w sprawie dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom oraz 

innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne została 

podjęta w drodze, głosowania, wynikiem:

15 głosów za

Ad.l.

2



O głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

c) Kierownik Referatu Gospodarki Mieniem i Rolnictwa pan Michał Kilisz poprosił o przyjęcie 

autokorekty Burmistrza Zdzieszowic polegającej na zmianie obecnego tytułu projektu uchwały na 

następujący: „w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

gruntowej zabudowanej położonej w Zdzieszowicach przy ul. Filarskiego 19”.

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych pan Józef Wilczek poinformował, że Komisja 

zaopiniowała pozytywnie projekt uchwał.

Uchwała Nr XXX/207/2016 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Zdzieszowicach przy ul. Filarskiego 19, 

zgodnie z wprowadzoną korektą 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 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uzgodnienia prac przy pomniku przyrody.

Uchwała Nr XXX/208/2016 w sprawie uzgodnienia prac przy pomniku przyrody została podjęta 

w drodze głosowania, wynikiem:

15 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

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

że Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

Uchwała Nr XXX/209/2016 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru 

podatku rolnego została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:
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15 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

f) Inspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pan Adrian Zimerman 

poprosił o zmianę zapisu § 11 projektu regulaminu utrzymania czystości i porządku na następujący: 

„§ 11. Traci moc Uchwała Nr XLVII/355/2014 z dnia 27 marca 2014r. w sprawie regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zdzieszowice (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 998, 

z 2015r. poz. 537).”.

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych pan Józef Wilczek wniósł uwagi do zapisu § 3 

uzasadniając, że użycie słów „właściciele nieruchomości zapewniają: uprzątnięcie błota jest 

zbyt mało dosadne i dla większości mieszkańców może nie oznaczać obowiązku sprzątania 

ajedynie sugestię.

Burmistrz Zdzieszowic pani Sybila Zimerman zaproponowała, aby w związku z propozycją 

Komisji ,Spraw Społecznych przeredagowania części uchwały, projekt wrócił na obrady komisji, 

gdzie zostanie wypracowane ostateczne brzmienie zapisów § 3.

Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek poddał pod głosowanie wniosek o wycofanie 

z porządku obrad projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku.

Wynik głosowania:

15 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

g) Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych pan Józef Wilczek poinformował, że Komisja 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy 

Zdzieszowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2017".

Uchwała Nr XXX/210/2016 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Zdzieszowice 

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2017" została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:
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Przewodniczący Komisji Rewizyjnej pan Piotr Adamski poinformował, że Komisja odbyła dwa 

posiedzenia, których tematem była realizacja Programu „Rodzina 500 plus” przez Miejsko-Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach.

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

odbyła posiedzenie, którego tematem była współpraca z Młodzieżową Radą Miejską 

w Zdzieszowicach. W posiedzeniu Komisji uczestniczyli wszyscy radni Młodzieżowej Rady 

Miejskiej.

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

jedno posiedzenie, którego tematem był stan przygotowań do zimy, realizacja wniosków

0 pozyskanie środków finansowych z zewnątrz na realizację przedsięwzięć w ramach LGD, 

Pradziad i innych. Komisja zaopiniowała również projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej.

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pani Maria Kampa poinformowała, 

że Komisja odbyła wspólne posiedzenie z pozostałymi stałymi komisjami Rady Miejskiej, którego 

tematem była analiza projektu budżetu na 2017r. oraz analiza projektów uchwał na sesję Rady 

Miejskiej w Zdzieszowicach.

Ad. 10.

Pisemne interpelacje na ręce Przewodniczącego Rady złożyli następujący radni:

- pani Rita Grądalska,

- pan Jan Kuska,

1 pani Brygida Labisz.

Ad. 11.

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

Ad. 12.

Radny pan Stanisław Wenio zawnioskował o doświetlenie skrzyżowania ulic: Pokoju i Chrobrego.

Radny pan Jan Kuska wniósł, aby zainteresować się sprawą dymu, który regularnie wydostaje się 

z kominów budynku GS. Świadczyć on może o spalaniu szkodliwych dla zdrowia mieszkańców

Ad. 9.
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substancji.

Radny pan Marian Maruszewski zwrócił się z prośbą o demontaż bramy przy budynkach 

socjalnych, gdyż jest już częściowo rozkręcona i może stwarzać zagrożenie.

Radny pan Rainhard Winkler zapytał czy zostanie przywrócone 24-godzinne funkcjonowanie 

komisariatu w Zdzieszowicach.

Burmistrz Zdzieszowic pani Sybila Zimertnan poinformowała, że patrole policji w Gminie 

Zdzieszowice prowadzone są całodobowo, co ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo 

mieszkańców.

Radna pani Klaudia Kazik stwierdziła, że media donoszą o planowanej budowie wiaduktu 

w Gminie Gogolin. Radna zapytała czy coś w tej kwestii dzieje się w Zdzieszowicach.

Burmistrz Zdzieszowic pani Sybila Zimerman poinformowała, że cały czas trwają rozmowy w tym 

temacie.

Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek wniósł, aby przycinkę i pielęgnację drzew wykonywać 

na bieżąco, gdyż na niektórych ulicach korony drzew przysłaniają lampy.

Przewodnicząca Zarządu Osiedla Stara Część Miasta pani Eryka Wykop wniosła, aby rozważyć 

wymianę kloszy w lampach na ul. Karola Miarki.

Ad.13.

Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek zamknął obrady XXX Sesji Rady Miejskiej 

w Zdzieszowicach,

Protokołowała:
Aleksandra Bukowińska
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