
Protokół Nr XVI/2015 
Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 

w dniu 16 grudnia 2015r.

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. 1630

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wnioski o zmianę porządku obrad.

3. Przyjęcie Protokołu Nr XV/2015 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 listopada 2015 r.

4. Uchwalenie budżetu na 2016 rok:

a) Zapoznanie radnych z uchwałami Regionalnej Izby Obrachunkowej w  Opolu:

- w  sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej gminy na 2016r.,

- w  sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej,

- w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w  projekcie uchwały 

budżetowej,

b) dyskusja nt. projektu uchwały budżetowej na 2016r.

c) podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2016 r.

d) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

5. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie dokonania zmian budżetu na 2015 r.,

b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

c) w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Zdzieszowice z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

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.

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

11. Wolne wnioski, zapytania radnych i informacje.

12. Zakończenie sesji.
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Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek dokonał otwarcia XVI Sesji Rady Miejskiej 

w Zdzieszowicach i stwierdził prawomocność obrad.

Ad.2.

Burmistrz Zdzieszowic pani Sybila Zimerman poprosiła o wniesienie do porządku obrad Sesji 

następujących projektów uchwał:

- w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Zdzieszowice na lata 2015-2020 (pkt 5 lit. d  

porządku obrad),

- w sprawie uchwalenia dopłat do ceny za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych (pkt 5 lit. e porządku obrad%

- w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu (pkt 5 lit. f  

porządku obrad),

- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż lata 

w trybie bezprzetargowym (pkt 5 lit. gporządku obrad),

- 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 (pkt 5 lit. h porządku obrad).

Rada Miejska w Zdzieszowicach w drodze głosowania, wynikiem:

15 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

dokonała zmiany porządku obrad.

Ad.3.

Protokół Nr XV/2015 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 listopada 2015r. wraz 

z korektą sporządzoną w dniu 9 grudnia 2015r. został przyjęty w drodze głosowania, wynikiem:

15 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

Ad.l.

Ad.4.

a) Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek zapoznał radnych z uchwałami Regionalnej Izby
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Obrachunkowej w Opolu:

- w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej gminy na 2016r.,

- w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie 

finansowej,

- w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie 

uchwały budżetowej.

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

że opinia Komisji o projekcie uchwały budżetowej na 2016r. jest pozytywna.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały budżetowej na 2016r.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Skarbnik Gminy pani Zdzisława Krukowska poprosiła o dokonanie zmiany w projekcie uchwały 

budżetowej na 2016r. Na stronie 5 załącznika nr 1 w rozdziale 75621 zmienić nazwę § 0010 na 

następującą: „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych”. Następnie na prośbę Dyrektora 

Gimnazjum zmniejszyć wydatki o kwotę 3.000 zł w rozdz. 80110 § 4260 -  zakup energii 

i zwiększyć o kwotę 3.000 zł w § 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek.

c) Uchwała Nr XVI/127/2015 w sprawie uchwały budżetowej na 2016r. wraz z korektą została 

podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

15 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

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

że opinia Komisji o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej jest 

pozytywna.

Uchwała Nr XVI/128/2015 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej została podjęta 

w drodze głosowania, wynikiem:

15 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących



Ad. 5.

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

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

Uchwała Nr XVI/129/2015 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2015r. została podjęta 

w drodze głosowania, wynikiem:

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

że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Uchwała Nr XVI/130/2015 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej została podjęta 

w drodze głosowania, wynikiem:

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

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Radca prawny pani Elżbieta Mikitów-Pakura poinformowała, że należy zmienić zapis w § 3, który 

powinien brzmieć: § 3. Uchwała wchodzi w życie z  dniem 1 stycznia 2016r.

Uchwała Nr XVI/131/2015 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Zdzieszowice 

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2016. wraz z wprowadzoną zmianą została podjęta w drodze głosowania, 

wynikiem:

2015r.

15 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

15 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

15 głosów za 

0 głosów przeciw 

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

że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych pan Józef Wilczek poinformował, że Komisja 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Uchwała Nr XVI/132/2015 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Zdzieszowice na lata 

2015-2020 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 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Uchwała Nr XVI/133/2015 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

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

pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.

Uchwała Nr XVI/134/2015 w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego 

w Opolu została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

15 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 XVI/135/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas 

oznaczony dłuższy niż lata w trybie bezprzetargowym została podjęta w drodze głosowania, 

wynikiem:

15 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 XVI/136/2015 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 została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

15 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

Ad.6.

Burmistrz Zdzieszowic pani Sybila Zimerman złożyła sprawozdanie z prac w okresie 

międzysesyjnym. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

Ad.7.

Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek w swoim sprawozdaniu z prac w okresie 

międzysesyjnym poinformował m.in. o konferencji dotyczącej funkcjonowania samorządu 

zorganizowanej przez uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Zdzieszowicach, kiermaszu 

zorganizowanym przez Publiczną Szkołę Podstawową Nr 1 w Zdzieszowicach. Przewodniczący 

Rady poinformował również, że wpłynął wniosek zainteresowanej młodzieży o powołanie 

Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach. Dodał, że oczekuje na stanowisko w tej sprawie 

Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.

Ad.8.

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

posiedzenie, na którym sporządziła plan pracy i plan kontroli na I półrocze 2016r.
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Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu pan Karol Kowalski poinformował, że Komisja 

nie odbyła żadnego posiedzenia w okresie międzysesyjnym. Najbliższe posiedzenie Komisji 

odbędzie się po Sesji Rady Miejskiej.

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

dwa posiedzenia, których tematem był projekt uchwały w sprawie Strategii Rozwoju Gminy, 

dokumentacja projektowa zadań gospodarczych m.in. projekt rewitalizacji parku miejskiego, 

przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Krępnej, projekt placu targowego. Przedmiotem obrad 

był również Program Ochrony Środowiska na lata 2015-2018 oraz działalność Ochotniczych Straży 

Pożarnych.

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pani Maria Kampa poinformowała, 

że Komisja odbyła jedno posiedzenie, na którym zaopiniowała projekty uchwał na Sesję oraz 

sporządziła plan pracy Komisji na I półrocze 2016r.

Ad. 10.

Do udzielonych odpowiedzi na interpelacje radni nie wnieśli uwag.

A d .ll.

Radny pan Marian Maruszewski zapytał o właściciela części chodnika przy ul. Nowej obok apteki. 

Chodnik wymaga naprawy z uwagi na uszkodzone kostki.

Ad.12.

Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek zamknął obrady XVI Sesji Rady Miejskiej 

w Zdzieszowicach.

Sporządziła:
Aleksandra Bukowińska
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