
Protokół Nr XX/2016 
Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 

w dniu 30 marca 2016r.

Stan ewidencyjny -15 radnych 

Obecnych -  14 radnych 

Nieobecny: pan Marian Maruszewski

Sesja odbyła się w sali narad Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach.

Czas trwania obrad od godz. 1530 do godz. 1710

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wnioski o zmianę porządku obrad.

3. Przyjęcie Protokołu Nr XIX/2016 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 24 lutego 

2016r.

4. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 

awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego -  

Dyrektor Biura Administracyjno-Ekonomicznego Oświaty w Zdzieszowicach.

5. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie dokonania zmian budżetu na 2016r.

b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

c) w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zdzieszowice na lata 

2016-2018 z perspektywą na lata 2019-2022”,

d) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w 

Zdzieszowicach,

e) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej 

położonej w Zdzieszowicach (przy ul. Nowej),

f) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 

3 lata,

g) w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w 

sprawie obszarów chronionego krajobrazu,
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h) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krapkowickiemu,

i) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zdzieszowice na rok 2016,

j) w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach i nadania jej 

statutu,

k) w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Zdzieszowice

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.

Ad.l.

Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek dokonał otwarcia XX Sesji Rady Miejskiej 

w Zdzieszowicach i stwierdził prawomocność obrad.

Ad. 2.

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pani Maria Kampa wniosła

0 wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Zdzieszowicach (pkt 5e porządku obrad).

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

uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Zdzieszowice do realizacji projektu pn.”Bliżej rodziny

1 dziecka” - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie 

pieczy zastępczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na 

lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Społecznego, jako Partner Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek pani Marii Kampy.
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Wynik głosowania:

14 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Burmistrza Zdzieszowic.

Wynik głosowania:

14 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

Projekt uchwały wniesiono do punktu 5 lit. e porządku obrad.

Ad. 3.

Protokół Nr XIX/2016 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 24 lutego 2016r. 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 zapoznała radnych 

ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 

awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Do przedstawionego sprawozdania radni nie wnieśli uwag.

Ad. 5.

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

że Komisja złożyła wniosek o wycofanie z projektu uchwały zadania wykonanie oświetlenia na ul. 

Oswalda Koprka w Żyrowej oraz wykonanie oświetlenia na ul. Łąkowej w Krępnej -  II etap.
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Wniosek Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu został podjęty w drodze głosowania,

wynikiem:

12 głosów za 

0 głosów przeciw 

2 głosy wstrzymujące

Uchwała Nr XX/147/2016 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2016r. została podjęta w drodze

głosowania, wynikiem:

14 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

b) Uchwała Nr XX/148/2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej została podjęta

w drodze głosowania, wynikiem:

14 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

c) Uchwała Nr XX/149/2016 w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 

Zdzieszowice na lata 2016-2018 z perspektywą na lata 2019-2022” została podjęta w drodze

głosowania, wynikiem:

14 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

d) Pani Maria Kampa poinformowała, że opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 

w przedmiocie projektu uchwały jest pozytywna.

Uchwała Nr XX/150/2016 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości została podjęta

w drodze głosowania, wynikiem:

13 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących
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e) Uchwała Nr XX/' 151/2016 w sprawie przystąpienia Gminy Zdzieszowice do realizacji projektu 

pn.”Bliżej rodziny i dziecka” - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- 

wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna, 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, jako Partner Regionalnego Ośrodka 

Polityki Społecznej w Opolu została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

14 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

f) Pani Maria Kampa poinformowała, że Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu zwróciła się 

z prośbą o uzyskanie w przedmiocie projektu uchwały opinii Rady Sołeckiej w Januszkowicach. 

Opinia Rady Sołeckiej z dnia 29 marca 2016r. jest pozytywna.

Uchwała Nr XX/152/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas 

oznaczony dłuższy niż 3 lata została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

14 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

g) Pani Maria Kampa poinformowała, że Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały.

Uchwała Nr XX/153/2016 w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Opolskiego w sprawie obszarów chronionego krajobrazu została podjęta w drodze głosowania, 

wynikiem:

14 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

h) Pani Maria Kampa poinformowała, że Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały.
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Uchwała Nr XX/154/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krapkowickiemu 

została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

14 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

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

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Kierownik Referatu Gospodarki Mieniem i Rolnictwa pan Michał Kilisz wniósł poprawkę do § 22 

projektu uchwały w zakresie adresu gospodarstwa rolnego zapewniającego opiekę zwierzętom 

gospodarskim z terenu gminy Zdzieszowice -  Oleszka ul. Wiejska 34.

Uchwała Nr XX/155/2016 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zdzieszowice na rok 2016 została podjęta 

w drodze głosowania, wynikiem:

14 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

j) Burmistrz Zdzieszowic pani Sybila Zimerman poinformowała, że uwzględniając wniosek 

młodzieży Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach wprowadza do projektu statutu 

zmiany polegające na wykreśleniu § 11 pkt 4 oraz § 37 a także skorygowaniu treści załącznika nr 1 

do statutu i wykreśleniu z niego punktu 8.

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

składa również wniosek o wykreślenie z treści Statutu § 21 ust. 2, który stanowi, że sesje nie mogą 

odbywać się w czasie ferii zimowych, wakacji letnich i przerw świątecznych.

Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek poddał pod głosowanie wniosek Komisji Oświaty. 

Wynik głosowania:

14 głosów za
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O głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

Uchwała Nr XX/156/2016 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 

i nadania jej „statutu” wraz z autopoprawkami Burmistrza Zdzieszowic została podjęta w drodze 

głosowania, wynikiem:

14 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

k) Uchwała Nr XX/157/2016 w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Zdzieszowice została podjęta w drodze głosowania, 

wynikiem:

14 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

Ad.6.

Sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym Burmistrza Zdzieszowic pani Sybili Zimerman 

stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 7.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Zdzieszowicach pan Edward Paciorek w swoim sprawozdaniu 

z prac w okresie między sesyjnym poinformował o inicjatywie jaka została podjęta przez 

Przewodniczącego Rady Powiatu Krapkowickiego do podjęcia ścisłej współpracy organów 

stanowiących gmin z Radą Powiatu Krapkowickiego. W związku z z powyższym Przewodniczący 

Rady zwrócił się z prośbą do przewodniczących komisji aby Komisje przygotowały swoje 

propozycje, które następnie zostaną przekazane na ręce Przewodniczącego Rady Powiatu.

Pan Edward Paciorek poinformował również, że uczestniczył w uroczystościach zorganizowanych 

przez samorządy osiedli m.in. z okazji Dnia Kobiet. Uczestniczył również w wydarzeniu, które 

odbyło się w Zdzieszowicach po raz pierwszy tj.: Wojewódzki Przegląd Gimnazjalnych Zespołów 

Teatralnych.
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Ad. 8.

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

posiedzenia, na których przeprowadzała kontrolę budowy fontanny na „małym ryneczku”.

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

odbyła jedno posiedzenie, którego tematem był stan organizacyjny placówek oświatowych, projekt 

Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej a także analiza możliwości utworzenia szkoły muzycznej na 

terenie Gminy Zdzieszowice.

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

jedno posiedzenie, którego tematem był stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w Gminie 

oraz zaopiniowanie projektów uchwał.

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pani Maria Kampa poinformowała, 

że Komisja odbyła jedno posiedzenie, którego tematem była działalność Spółki Wodociągi 

i Kanalizacja oraz zaopiniowanie projektów uchwał.

Ad.9.

Interpelacje na ręce Przewodniczącego Rady złożyli następujący radni:

- pani Maria Kampa,

- pani Klaudia Kazik,

- pan Jan Kuska,

- pani Brygida Labisz,

- pan Marek Skóra,

- pan Stanisław Wenio.

Ad. 10.

Radni nie wnieśli uwag do udzielonych odpowiedzi na interpelacje.

A d.ll.

Radny pan Zbigniew Józefiok poinformował, że zarządcy wspólnot mieszkaniowych mają uwagi do 

działań prowadzonych w zakresie wywozu odpadów. Firma dostarcza nowe pojemniki na odpady 

suche w ilości, która nie mieści się w wybudowanych do tego celu wiatach.
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Zastępca Burmistrza pan Artur Gasz poinformował, że Urząd Miejski interweniował w powyższej 

sprawie w Związku „Czysty Region”.

Burmistrz Zdzieszowic pani Sybila Zimerman poinformowała, że w najbliższym czasie zostanie 

zorganizowane spotkanie przedstawicieli „Czystego Regionu” z zarządcami wspólnot.

Ad.12.

Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek zamknął obrady XX Sesji Rady Miejskiej 

w Zdzieszowicach.

Protokołowała:
Aleksandra Bukowińska
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