
Protokół Nr III/2014 
z Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 

z dnia 30 grudnia 2014 r.

Stan ewidencyjny: 15 radnych 
Obecnych: 15 radnych

Sesja odbyła się w sali narad Urzędu Miej siego w Zdzieszowicach 
Czas trwania obrad: od godz: 15:30 do godz: 17:30

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wnioski o zmianę porządku obrad.

3. Przyjęcie Protokołu Nr 11/2014 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 10 grudnia 

2014 r.

4. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Zdzieszowicach:

- powołanie Komisji Skrutacyjnej;

- Regulamin głosowania w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady ( w przypadku 

zgłoszenia j ednego kandydata);

- Regulamin głosowania w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady ( w przypadku 

zgłoszenia dwóch łub więcej kandydatów);

- zgłaszanie kandydatów;

- głosowanie tajne.

b) w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu,

c) w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu,

d) w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych stałych 

komisji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach,

e) w sprawie określenia trybu oraz zakresu pracy komisji stałych Rady Miejskiej 

w Zdzieszowicach,

f) w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Zdzieszowicach na I półrocze 2015 

roku,

g) w sprawie uchwalenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 

na I półrocze 2015 roku,

h) w sprawie dokonania zmian budżetu na 2014 rok,
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i) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

j) w sprawie uchwalenia dopłat do ceny za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych.

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

6. Sprawozdanie z prac w okresie między sesyjnym -  Przewodniczący Rady.

7. Sprawozdanie komisji stałych z prac w okresie między sesyjnym -  przewodniczący komisji 

stałych.

8. Interpelacje radnych.

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

10. Wolne wnioski, zapytania radnych i informacje.

11. Zakończenie sesji.

Ad. 1.

Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek dokonał otwarcia III Sesji Rady Miejskiej 

w Zdzieszowicach i stwierdził prawomocność obrad.

Ad. 2.

Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek poprosił o wniesienie poprawek do pkt 4a o 

następujące podpunkty:

- powołanie Komisji Skrutacyjnej;

- Regulamin głosowania w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady ( w przypadku 

zgłoszenia jednego kandydata);

- Regulamin głosowania w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady ( w przypadku 

zgłoszenia dwóch lub więcej kandydatów);

- zgłaszanie kandydatów;

- głosowanie tajne.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie proponowane zmiany do porządku obrad, wynik 

głosowania:

15 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących
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Ad. 3.

Protokół Nr 11/2014 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 10 grudnia 2014 r. został 

przyjęty w drodze głosowania, wynikiem:

15 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

Ad. 4.

a) Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek poprosił o zgłoszenia 3 radnych do pracy w Komisji 

Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.

Do Komisji Skrutacyjnej zgłosili się:

• Grądalska Rita,

• Kowalski Karol,

• Wilczek Józef.

Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek poprosił o przegłosowanie składu Komisji 

Skrutacyjnej, wynik głosowania:

15 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

Komisja Skrutacyjna ustaliła na Przewodniczącego komisji radną panią Ritę Grądalską, wynik 

głosowania:

14 głosów za

0 głosów przeciw

1 głos wstrzymujący

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała Regulamin głosowania w sprawie wyboru 

Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Zdzieszowicach (w przypadku zgłoszenia jednego 

kandydata) oraz Regulamin głosowania w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej
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w Zdzieszowicach (w przypadku zgłoszenia dwóch lub więcej kandydatów).

Regulaminy w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady zostały przyjęte w drodze głosowania, 

wynikiem:

15 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

Regulaminy stanowią załącznik do protokołu.

Na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady zgłoszona została kandydatura radnego pana Mirosława 

Hankusa. Kandydaturę zgłosił radny pan Marian Maruszewski, który uzasadnił, iż pan Mirosław 

Hankus posiada wieloletnie doświadczenie w pracy samorządowej, gdyż od 4 lat pełni funkcję 

Przewodniczącego Zarządu Osiedla Korfantego -  Kościuszki. Ponadto w wyborach 

samorządowych zdobył imponującą liczbę głosów.

Pan Mirosław Hankus wyraził zgodę na kandydowanie.

Innych kandydatur nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów na funkcję 

Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Zdzieszowicach, wynik głosowania:

15 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

Radni przystąpili do głosowania tajnego w sprawie wyboru pana Mirosława Hankus na funkcję 

Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Zdzieszowicach.

Komisja Skrutacyjna rozdała radnym karty do głosowania tajnego. Głosowanie przebiegło zgodnie 

z przyjętym przez Radę regulaminem wyboru Wiceprzewodniczącego Rady.

Pani Rita Grądalska odczytała protokół Komisji Skrutacyjnej z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie
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wyboru Wiceprzewodniczącego Rady, informując, iż w głosowaniu tajnym wzięło udział 15 

radnych, którzy oddali łącznie 14 ważnych głosów, 1 głos został uznany za nieważny.

Na Wiceprzewodniczącego Rady wybrano pana Mirosława Hankus bezwzględną ilością głosów, 

protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady odczytał Uchwałę Nr III/14/2014 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego 

Rady Miejskiej w Zdzieszowicach.

b) Uchwała Nr III/l 5/2014 w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, 

Kultury i Sportu została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

15 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

c) Radny pan Zbigniew Józefiok zgłosił kandydaturę radnego Karola Kowalskiego na funkcję 

Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Zdzieszowicach.

Radny pan Karol Kowalski wyraził zgodę na kandydowanie.

Nie zgłoszono więcej kandydatur.

Uchwała Nr III/16/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 

została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

15 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

d) Uchwała Nr III/l 7/2014 w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania i ustalenia składów 

osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach została podjęta w drodze głosowania, 

wynikiem:

15 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących
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e) Uchwała Nr 111/18/2014 w sprawie określenia trybu oraz zakresu pracy komisji stałych Rady 

Miejskiej w Zdzieszowicach została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

15 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

f) Uchwała Nr III/l 9/2014 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Zdzieszowicach na 

I półrocze 2015 roku została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

15 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

g) Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek poprosił, aby poszczególne komisje Rady Miejskiej 

zapoznały się ze swoim zakresem pracy i nie wchodziły w zakres obowiązków nie należący do ich 

kompetencji.

Uchwała Nr III/20/2014 w sprawie uchwalenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej 

w Zdzieszowicach na I półrocze 2015 roku została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

15 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

h) Skarbnik Gminy pani Zdzisława Krukowska omówiła korektę do uchwały w sprawie dokonania 

zmian budżetu na rok 2014 r.

Uchwała Nr III/21/2014 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2014 rok została podjęta 

w drodze głosowania, wynikiem:

15 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

i) Uchwała Nr III/22/2014 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej została podjęta 

w drodze głosowania, wynikiem:
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15 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

j) Uchwała Nr III/23/2014 w sprawie uchwalenia dopłat do ceny za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 

i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych została podjęta w drodze 

głosowania, wynikiem:

15 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

Ad. 5.

Burmistrz Zdzieszowic pani Sybila Zimerman poinformowała, iż w okresie międzysesyjnym 

uczestniczyła m.in. w spotkaniu z organizatorami Bike Maratonu, w spotkaniu w Czystym 

Regionie, udział w spotkaniach opłatkowych w Krępnej, Januszkowicach i w Żyrowej, w spotkaniu 

z nową prezes gminnej spółdzielni w Zdzieszowicach, o spotkaniu w walnym zgromadzeniu 

Czystego Regiony, w posiedzeniu rady nadzorczej w Spółece Wodociągi i Kanalizacja, o spotkaniu 

opłatkowym emerytów, o udziale w podsumowaniu plebiscytu w Publicznej Szkole Podstawowej 

Nr 3 „Góra grosza , o udziale w spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu oraz o spotkaniu 

w Starostwie Powiatowym celem omówienia nakładów finansowych na drogi powiatowe położone 

na terenie naszej Gminy.

Ad.6.

Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek poinformował, iż w okresie międzysesyjnym 

uczestniczył w spotkaniach wigilijnych m.in. w Arcelormittał, Caritas, w Publicznej Szkole 

Podstawowej Nr 2 w Zdzieszowicach oraz razem z panią Burmistrz w podsumowaniu plebiscytu 

„Góra grosza”.

Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek poinformował, iż będzie pełnił dyżury dla 

mieszkańców w każdą środę od godz. 14:00 do godz: 15:30.

Wiceprzewodniczący Rady pan Zbigniew Józefiok poinformował, iż w okresie międzysesyjnym 

uczestniczył w spotkaniu opłatkowym w domu dziennego pobytu „Jarzębina” na ul. Fabrycznej
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oraz w siedzibie Stowarzyszenia Otwarte Serce

Ad. 7.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej pan Piotr Adamski poinformował, że komisja w okresie 

międzysesyjnym odbyła jedno posiedzenie, na którym m.in. dokonała wyboru 

Wiceprzewodniczącego komisji oraz ustaliła plan pracy i kontroli na I półrocze 2015 r.

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych pan Józef Wilczek, poinformował, że komisja 

w okresie międzysesyjnym odbyła jedno posiedzenie, na którym m.in. wybrała 

Wiceprzewodniczącego komisji oraz ustaliła plan pracy na I półrocze 2015 r.

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

komisja w okresie międzysesyjnym odbyła jedno posiedzenie, na którym m.in. dokonała analizy 

projektu budżetu na 2015 rok oraz wyboru Wiceprzewodniczącego komisji, a także ustaliła plan 

pracy komisji na I półrocze 2015r.

Ad. 8.

Pisemne interpelacje złożyli następujący radni:

- Pani Brygida Labisz,

- Pan Marek Skora,

- Pan Stanisław Wenio.

Ad. 9.

Radny pan Jan Kuska wniósł uwagi do otrzymanej odpowiedzi w sprawie interpelacji zgłoszonej na 

poprzedniej sesji dotyczącej znacznych ilości smogu wyczuwalnych w mieście.

Ad. 10.

Radny pan Piotr Adamski zaproponował, aby z okazji nadchodzącej rocznicy tragicznej śmierci 

Burmistrza Zdzieszowic pana Dietera Przewdzinga w jakiś sposób upamiętnić jego osobę.

Przewodnicząca Zarządu Osiedla „Stara Część Miasta” pani Eryka Wykop zapytała, czy zadanie 

posypywania śliskich chodników przy drogach powiatowych zostało już komuś przydzielone
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Ad. 11.

Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek zamknął obrady III Sesji Rady Miejskiej 

w Zdzieszowicach.

Sporządziła: 

Malwina Czajka
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