
Protokół Nr XIV/2015 
z Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 

w dniu 28 października 2015 r.

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. 1815

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wnioski o zmianę porządku obrad.

3. Przyjęcie Protokołu Nr XIII/2015 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 

września 2015 r.

4. Informacja o realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów.

5. Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu:

a) przyjęcie Regulaminu głosowania w sprawie wyboru ławników,

b) powołanie komisji skrutacyjnej,

c) prezentacja kandydatów na ławników przez Zespół powołany przez Radę Miejską,

d) przeprowadzenie głosowania tajnego przez komisję skrutacyjną,

e) odczytanie protokołu komisji skrutacyjnej z przeprowadzonego głosowania tajnego 

w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu,

f) odczytanie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kędzierzynie- 

Koźlu.

6. Wybory ławników do Sądu Okręgowego w Opolu:

a) przyjęcie Regulaminu głosowania w sprawie wyboru ławników,

b) powołanie komisji skrutacyjnej,

c) prezentacja kandydatów na ławników przez Zespół powołany przez Radę Miejską,

d) przeprowadzenie głosowania tajnego przez komisję skrutacyjną,

e) odczytanie protokołu komisji skrutacyjnej z przeprowadzonego głosowania tajnego 

w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Opolu,

f) odczytanie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Opolu.

7. Podjęcie uchwał:
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a) w sprawie dokonania zmian budżetu na 2015 rok

b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

c) w sprawie zmiany Statutu Gminy Zdzieszowice,

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

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

10. Informacja o dokonanej analizie oświadczeń majątkowych -  Przewodniczący Rady.

11. Sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym -  Przewodniczący stałych Komisji 

Rady.

12. Interpelacje radnych.

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

14. Wolne wnioski, zapytania radnych i informacje.

15. Zakończenie sesji.

Ad.l.

Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek dokonał otwarcia XIV Sesji Rady Miejskiej 

w Zdzieszowicach i stwierdził prawomocność obrad.

Ad.2.

Burmistrz Zdzieszowic pani Sybila Zimerman poprosiła o wprowadzenie do porządku obrad 

projektu uchwały w sprawie zmiany „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i kanalizacyjnych Spółki Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą 

w Zdzieszowicach na lata 2014-2018”. Dodała, że projekt uchwały został szczegółowo omówiony 

na wspólnym posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz Komisji Spraw 

Społecznych w dniu 21 października 2015r.

Radni w drodze głosowania, wynikiem:

15 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

przyjęli zmianę do porządku obrad.
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Ad.3.

Protokół Nr XIII/2015 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 września 2015 r. został 

przyjęty w drodze głosowania, wynikiem:

15 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

Ad.4.

Dyrektor Biura Administracyjno-Ekonomicznego Oświaty pani Joanna Paciorek omówiła 

sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych. W swoim sprawozdaniu szczegółowo przedstawiła 

dane dotyczące organizacji przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Zdzieszowice a także 

wyniki sprawdzianów po szkole podstawowej i egzaminów gimnazjalnych.

Radny pan Jan Kuska zapytał o sprawę dowożenia do szkół dzieci z Dalni. Stwierdził, że rodzice 

skarżą się, że muszą sami dowozić dzieci na przystanek w Jasionej lub bezpośrednio do szkoły.

Pani Joanna Paciorek poinformowała, że zarówno w Jasionej jak i Oleszce są wyznaczone 

przystanki, z których dzieci dowożone są do szkoły. Dodała, że nie zna problemu, gdyż dotychczas 

nikt z rodziców nie zgłaszał żadnych uwag.

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

na posiedzeniu w dniu 27 października 2015r. szczegółowo omówiła informacje przedstawione 

przez poszczególnych dyrektorów i nie wnosi uwag do przedłożonego sprawozdania.

Ad.5.

a) Przewodniczący Rady Miejskiej pan Edward Paciorek odczytał regulamin głosowania w sprawie 

wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu, który został przyjęty w drodze 

głosowania, wynikiem:

15 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

b) Do składu Komisji skrutacyjnej zgłoszono następujących kandydatów:

1) pan Piotr Adamski
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2) pan Marian Maruszewski

3) pan Stanisław Wenio

Głosowanie nad zaniknięciem listy kandydatów:

15 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zaproponowany skład Komisji 

Skrutacyjnej. Wynik głosowania:

13 głosów za

0 głosów przeciw

1 głos wstrzymujący

c) Przewodniczący Zespołu powołanego do zaopiniowania kandydatów na ławników pan Marian 

Maruszewski odczytał protokół z odbytych w tej sprawie posiedzeń wraz z opinią o kandydatach na 

ławników do Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu oraz do Sądu Okręgowego w Opolu.

d) Komisja skrutacyjna przeprowadziła głosowanie tajne zgodnie z przyjętym regulaminem 

głosowania. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej pan Piotr Adamski odczytywał kolejno z listy 

obecności nazwisko radnego i wręczał kartę do głosowania.

Po oddaniu głosu przez ostatniego radnego Przewodniczący Rady ogłosił 5 minut przerwy w celu 

przeliczenia głosów przez Komisję skrutacyjną.

e) Pan Piotr Adamski odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzonego głosowania 

w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu.

f) Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek odczytał podjętą Uchwałę Nr XIV/104/2015 

w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu na kadencję w latach 

2016-2019.

Ad.6.

a) Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek odczytał Regulamin głosowania w sprawie wyboru
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ławników do Sądu Okręgowego w Opolu. Regulamin został przyjęty w drodze głosowania, 

wynikiem:

15 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

b) Skład Komisji skrutacyjnej został ustalony w drodze głosowania w punkcie 5 lit. b porządku 

obrad.

c) Opinia o kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego w Opolu została odczytana w punkcie 

5 lit. c porządku obrad.

d) Komisja skrutacyjna przeprowadziła głosowanie tajne zgodnie z przyjętym regulaminem 

głosowania. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej pan Piotr Adamski odczytywał kolejno z listy 

obecności nazwisko radnego i wręczał kartę do głosowania.

Po oddaniu głosu przez ostatniego radnego Przewodniczący Rady ogłosił 5 minut przerwy w celu 

przeliczenia głosów przez Komisję skrutacyjną.

e) Pan Piotr Adamski odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzonego głosowania 

w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Opolu.

W związku z tym, iż dwoje kandydatów otrzymało równą ilość głosów „za”, co nie pozwoliło 

rozstrzygnąć o wyborze ławników, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie ponowne spośród 

kandydatów, którzy otrzymali równą ilość głosów.

Przewodniczący ogłosił 10 minut przerwy w celu sporządzenia nowych kart do głosowania.

Komisja skrutacyjna przeprowadziła ponowne głosowanie tajne wyczytując kolejno z listy 

obecności nazwisko radnego i wręczając kartę do głosowania.

Przewodniczący ogłosił 5 minut przerwy w celu przeliczenia głosów.

Pan Piotr Adamski odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzonego głosowania
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ponownego w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Opolu.

f) Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek odczytał podjętą Uchwałę Nr XIV/105/2015 

w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Opolu na kadencję w latach 2016-2019.

Ad.7.

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

że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie na 

2015r.

Uchwała Nr XIV/106/2015 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2015r. została podjęta w drodze 

głosowania, wynikiem:

15 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

b) Burmistrz pani Sybila Zimerman poprosiła, aby w punkcie 1.3.2.6. załącznika nr 2 do projektu 

uchwały zamiast wyrazu modernizacja użyć słowa przebudowa. Całość zadania brzmi: 

„przebudowa drogi z Januszkowie do Raszowej -  poprawa infrastruktury drogowej”.

Uchwała Nr XIV/107/2015 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej została podjęta 

w drodze głosowania, wynikiem:

15 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

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

że przedmiotowy projekt uchwały jest konsekwencją wcześniejszych decyzji Rady i Komisja nie 

wnosi uwag do przedłożonego projektu.

Uchwała Nr XIV/108/2015 w sprawie zmiany Statutu Gminy Zdzieszowice została podjęta 

w drodze głosowania, wynikiem:
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15 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

Ad. 8.

Sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym Burmistrza Zdzieszowic pani Sybili Zimerman 

stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 9.

Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek poinformował, że w okresie między sesyjnym 

uczestniczył m.in. w obchodach 70-lecia istnienia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 

w Zdzieszowicach. Poinformował również, że podczas jego kilkudniowej nieobecności zastępował 

go Wiceprzewodniczący Rady pan Zbigniew Józefiok, który brał udział w obchodach Święta 

Edukacji Narodowej i Dnia Seniora. Wiceprzewodniczący Rady pan Mirosław Hankus uczestniczył 

w spotkaniu zorganizowanym w związku z zakończeniem zadania budowy kanalizacji 

w miejscowości Januszkowice, na którym odebrał podziękowania dla Rady Miejskiej 

w Zdzieszowicach za wsparcie przy realizacji projektu.

Pan Edward Paciorek dokonał również krótkiego podsumowania dwóch Sesji wyjazdowych jakie 

odbyły się w ostatnich miesiącach, informując, iż łącznie zgłoszono sto dwadzieścia osiem zadań 

gospodarczych, z których siedemdziesiąt dwa zadania dotyczą dróg, chodników i oświetlenia.

Ad. 10.

Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek odczytał informację dotyczącą dokonanej analizy 

oświadczeń majątkowych, które przesłano do Rady Miejskiej w Zdzieszowicach:

- informacja o analizie oświadczeń majątkowych dokonana przez Przewodniczącego Rady,

- informacja o analizie oświadczeń majątkowych dokonana przez Burmistrza Zdzieszowic,

- informacja o analizie oświadczeń majątkowych dokonana przez Wojewodę Opolskiego.

A d.ll.

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

posiedzenia, na których dokonała kontroli procedury i realizacji dofinansowania osobom fizycznym 

i wspólnotom mieszkaniowym kosztów inwestycji służących ochronie powietrza oraz związanych 

z demontażem elementów zawierających azbest.
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Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu pan Karol Kowalski poinformował, że Komisja 

odbyła dwa posiedzenia: 13.10.2015r., na którym odbyła się wizytacja szkół podstawowych 

w Gminie Zdzieszowice (PSP NR 1, PSP Nr 2, PSP Nr 3) oraz 27.10.2015r., której tematem było 

sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych.

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

posiedzenie w dniu 19.10.2015r., na którym omówiła „Program usuwania wyrobów zawierających 

azbest z terenu gminy Zdzieszowice na lata 2015-2032” oraz „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla 

Gminy Zdzieszowice na lata 2015-2020”.

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pani Maria Kampa poinformowała, 

że Komisja odbyła dwa posiedzenia: 21.10.2015r. - wyjazdowe do Januszkowie, gdzie 

przedstawiono potrzeby gospodarcze sołectwa oraz omówiono projekt uchwały w sprawie zmiany 

„Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Spółki 

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Zdzieszowicach na lata 2014-2018 oraz posiedzenie 

w dniu 26.10.2015r„ na którym podsumowano sesje wyjazdowe dokonano analizy proponowanych 

zadań gospodarczych na rok 2016.

Ad. 12.

Pisemne interpelacje na ręce Przewodniczącego Rady złożyli następujący radni:

- pani Rita Grądalska,

- pan Jan Kuska,

- pani Ewa Schweda.

Ad.13.

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

Ad.14.

Radna pani Eryka Wykop zapytała o harmonogram wywozu liści i popiołu.

Burmistrz pani Sybila Zimerman poinformowała, że zarówno liście jak i popiół można wystawiać 

tego samego dnia zgodnie z harmonogramem, jednakże w oddzielnych pojemnikach lub workach.

Radny pan Jan Kuska zapytał o montaż lustra drogowego przy małym przejeździe kolejowym.
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Zastępca Burmistrza pan Artur Gasz poinformował,że montaż lustra ma się odbyć w bieżącym 

tygodniu.

Ad. 15.

Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek zamknął obrady XIV Sesji Rady Miejskiej 

w Zdzieszowicach.

Protokołowała:
Aleksandra Bukowińska

PRZEWODNICZĄCY RAD1
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