
Protokół Nr XXXIV/2017 
Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 

w dniu 22 lutego 2017r.

Stan ewidencyjny -14  radnych 

Obecnych -  14 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 XXXIII/2017 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 25 stycznia 

2017r.

4. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego z gminy Zdzieszowice za rok 2016 -  Dyrektor Biura Administracyjno-Ekonomicznego 

Oświaty.

5. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju 

szkolnego,

b) w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez gminę Zdzieszowice,

c) w  sprawie ustalenia kryteriów na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznych 

przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę 

Zdzieszowice,

d) w  sprawie dokonania zmian budżetu na 2017 r.,

e) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017r.,

f) w  sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 

ścieków dla gospodarstw domowych i pozostałych odbiorców,

g) w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży radnym Rady 

Miejskiej w Zdzieszowicach,

h) w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących przewodniczącemu organu 

wykonawczego jednostki pomocniczej oraz zwrotu kosztów podróży służbowej,
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i) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego.

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

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

8. Przyjęcie sprawozdania Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Zdzieszowicach za 2016 r. - 

- Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych

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.

Ad.l.

Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek dokonał otwarcia XXXIV Sesji Rady Miejskiej 

w Zdzieszowicach i stwierdził prawomocność obrad.

Ad.2.

Nie zgłoszono propozycji zmian porządku obrad.

Ad. 3.

Protokół Nr XXXIII/2017 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 25 stycznia 2017r. został 

przyjęty w drodze głosowania, wynikiem:

14 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

Ad.4.

Dyrektor Biura Administracyjno-Ekonomicznego Oświaty pani Joanna Paciorek omówiła 

sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego z gminy Zdzieszowice za rok 2016.

Do przedstawionego sprawozdania radni nie wnieśli uwag.
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Ad. 5.

a) Dyrektor Biura Administracyjno-Ekonomicznego Oświaty pani Joanna Paciorek wprowadziła do 

proj ektu uchwały następuj ące poprawki:

- doprecyzowanie granic obwodu szkoły nr 2 i szkoły nr 3: ul. Góry św. Anny do nr 2 la  należy do 

granic obwodu szkoły nr 3, a ul. Góry św. Anny od nr 22 należy do granic obwodu szkoły nr 2,

- dopisanie w nazwie szkoły w Januszkowicach i Krępnej słów: „z oddziałami przedszkolnymi”.

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

zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

Głos w dyskusji zabrał radny pan Józef Wilczek oraz radna pani Brygida Labisz, którzy wyrazili 

obawy dotyczące nieutworzenia w przyszłości klasy siódmej i ósmej w dotychczasowych 

sześcioklasowych szkołach na wsi oraz w PSP Nr 1 a także braku konsultacji z rodzicami w sprawie 

przyszłości tych szkół.

Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek zwrócił się z prośbą, aby dyskusja prowadzona była 

w przedmiocie omawianej uchwały, która dotyczy wyłącznie utworzenia sieci szkół w Gminie 

Zdzieszowice.

Dyrektor Biura Administracyjno-Ekonomicznego Oświaty pani Joanna Paciorek poinformowała, 

że podjęta przez radnych uchwała zostanie przekazana kuratorowi oświaty i związkom 

zawodowym, którzy to w terminie dwudziestu jeden dni mogą wnieść ewentualne uwagi do 

przedłożonego projektu sieci szkół. Następnie w marcu zostanie podjęta uchwała w sprawie 

dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Uchwała Nr XXXIV/228/2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych 

i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

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

że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

13 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących
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Uchwała Nr XXXIV/229/2017 w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych 

szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zdzieszowice została podjęta w drodze 

głosowania, wynikiem:

14 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

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

że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Uchwała Nr XXXIV/230/2017 w sprawie ustalenia kryteriów na drugi etap postępowania 

rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Zdzieszowice została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

14 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.

Uchwała Nr XXXIV/231/2017 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2017r. została podjęta 

w drodze głosowania, wynikiem:

14 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 XXXIV/232/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017r. została podjęta 

w drodze głosowania, wynikiem:

14 głosów za 

0 głosów przeciw
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O głosów wstrzymujących

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

że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Uchwała Nr XXXIV/233/2017 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:

14 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.

Uchwała Nr XXXIV/234/2017 w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu 

kosztów podróży radnym Rady Miejskiej w Zdzieszowicach została podjęta w drodze głosowania, 

wynikiem:

14 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

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

że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Uchwała Nr XXXIV/235/2017 w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących 

przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej oraz zwrotu kosztów podróży 

służbowej została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

14 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

i) Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pani Maria Kampa poinformowała,
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że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Uchwała Nr XXXIV/236/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 

Województwa Opolskiego została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

14 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

Ad. 6.

Burmistrz Zdzieszowic pani Sybila Zimerman złożyła sprawozdanie z działalności w okresie 

międzysesyjnym. Treść sprawozdania stanowi załącznik do protokołu.

Ad.7.

Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek poinformował, że w dniu dzisiejszym uczestniczył 

w spotkaniu z Rzecznikiem Praw Obywatelskich dotyczącym problemów środowiska senioralnego. 

Spotkanie było przydatne w kontekście zamiaru utworzenia w Zdzieszowicach gminnej rady 

seniorów. Przewodniczący Rady uczestniczył również w Gali Najlepsi z Najlepszych 

zorganizowanej przez PSP Nr 3, gdzie wyróżniono najlepszych uczniów w różnych kategoriach 

a także rodziców zaangażowanych w działalność na rzecz szkoły. Pan Edward Paciorek 

poinformował także o II Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej, na której powołane zostały komisja 

ds. sportu i komisja ds. kultury oraz podjęto uchwałę o przystąpieniu do projektu „Damy radę! 

Mamy Radę!”, w ramach którego przedstawiciele Młodzieżowej Rady będą uczestniczyć w cyklu 

konferencji, szkoleń i kampanii edukacyjnych. Przewodniczący Rady poinformował również, 

że w dniach od 24 lutego do dnia 7 marca odbędą się konsultacje społeczne projektu uchwały 

w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Zdzieszowicach oraz nadaniu jej statutu. 

W tym czasie wszyscy mieszkańcy mogą wnosić uwagi i propozycje do projektu uchwały.

Ad. 8.

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych pan Józef Wilczek złożył sprawozdanie z działalności 

Komisji w roku 2016. Treść sprawozdania stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 9.

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych pan Józef Wilczek poinformował, że Komisja odbyła
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jedno posiedzenie, na którym zapoznała się ze stanem zagospodarowania mienia gminnego. 

Tematem posiedzenia była również działalność Ośrodka Profilaktyki i Wspierania Rodziny.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej pan Piotr Adamski poinformował, że komisja odbyła jedno 

posiedzenie, którego tematem była kontrola zadania „Budowa miejsc postojowych na dz. 160/29 

przy bloku Chrobrego 8”

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

odbyła jedno posiedzenie, którego tematem była analiza kosztów działalności klubów sportowych. 

Komisja spotkała się w tej sprawie z przedstawicielami klubów sportowych.

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pani Maria Kampa poinformowała, 

że Komisja odbyła jedno posiedzenie, na którym analizowała projekty uchwał na sesję 

m.in. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe 

odprowadzanie ścieków a także dokonała analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej spółki 

„Wodociągi i Kanalizacja”.

Ad. 10.

Pisemne interpelacje na ręce Przewodniczącego Rady złożyli następujący radni:

- pani Rita Grądalska,

- pani Maria Kampa,

- pani Kaludia Kazik,

- pan Jan Kuska,

- pani Brygida Labisz,

- pan Marek Skóra.

Ad. 11.

Do udzielonych odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z poprzedniej sesji, radni 

nie wnieśli uwag.

Ad. 12.

Wiceprzewodniczący Rady pan Zbigniew Józefiok złożył wniosek, aby wystosować pismo do 

Starostwa w sprawie naprawy znaków pionowych „przejście dla pieszych” na ul. Góry Św. Anny.
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Radny pan Stanisław Wenio zgłosił zły stan chodnika na oś. Piastów od bloku nr 9 w kierunku 

przedszkola nr 6, gdzie w wielu miejscach znajdują się zapadnięte kostki.

Głos zabrał jeden z obecnych na sesji mieszkańców Gminy, który zwrócił się z prośbą aby spółka 

„WiK” informowała mieszkańców o planowanych remontach i prowadzonych pracach na sieci, 

skutkujących brakiem wody.

Ad.13.

Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek zamknął obrady XXXIV Sesji Rady Miejskiej 

w Zdzieszowicach.

Protokołowała:
Aleksandra Bukowińska
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