
Protokół Nr LI/2018
Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 

w dniu 27 marca 2018r.

Stan ewidencyjny - 15 radnych 

Obecnych - 1 4  radnych 

Nieobecny -  pan Karol Kowalski

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 L/2018 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 28 lutego 2018r.

4. Analiza działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach.

5. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zasad udzielania w tym rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w 

przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Zdzieszowice,

b) w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie 

przekraczającym czas bezpłatnego nauczania i opieki oraz warunków częściowego lub całkowitego 

zwalniania z opłat w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę 

Zdzieszowice,

c) w sprawie dokonania zmian budżetu na 2018r.,

d) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

e) w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Zdzieszowice na rok 2018,

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

ścieków dla gospodarstw domowych.

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.

11. Wolne wnioski, zapytania i informacje.

12. Zakończenie sesji.
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Ad.l.

Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek dokonał otwarcia LI Sesji Rady Miejskiej 

w Zdzieszowicach, stwierdzając, że w sesji uczestniczy 14 radnych, co oznacza, że obrady są 

prawomocne.

Ad.2.

Nie złożono wniosków o zmianę porządku obrad.

Ad. 3.

Protokół Nr L/2018 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 lutego 2018r. został przyjęty 

w drodze głosowania, wynikiem:

14 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

Ad.4.

Działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji omówił Dyrektor pan Edward 

Szymainda.

Następnie odbyła się dyskusja, w której udział wzięli m.in.:

Radny pan Józef Wilczek, który zwrócił uwagę na potrzebę otwarcia się na potrzeby seniorów, 

zwłaszcza w społecznościach wiejskich.

Radny pan Piotr Adamski stwierdził, że na ostatnim posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych 

poruszony został temat nierównego podziału środków dla samorządów mieszkańców na organizację 

różnego rodzaju imprez kulturalnych i sportowych.

Pan Edward Szymainda poinformował, że Stare Osiedle przedstawiło plan imprez na wyższą kwotę. 

Zaplanowane przez to osiedle imprezy organizowane były na większą skalę np. Gminny Kiermasz 

Wielkanocny. Stara Część Miasta otrzymała jeszcze na dużą imprezę 3.500 zł. Pozostałe samorządy 

rozpisały plan na kwotę 1000 zł i tyle otrzymały.
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Radny pan Piotr Adamski zapytał czy wszystkie samorządy miały informację, że mogą wystąpić 

z planem imprez na kwotę przekraczającą 1000 zł.

Pan Edward Szymainda poinformował, że 1000 zł to od lat była kwota umowna a po raz pierwszy 

o większą ilość środków wystąpiło Stare Osiedle.

Przewodniczący Rady Edward Paciorek poinformował, że niektóre samorządy organizują większe 

imprezy takie jak np. dożynki, kiermasz świąteczny, wypiek kołocza i na te wydarzenia z uwagi na ich 

ogólnogminny charakter przeznaczane są wyższe środki.

Stwierdził jednocześnie, że w przyszłych latach trzeba wnioskować o wyższe środki finansowe dla 

sołectw i osiedli gdyż jak się okazało te zabezpieczone są niewystarczające.

Pan Piotr Adamski stwierdził, że każdy z samorządów powinien mieć szansę na przedstawienie 

programu imprez na wyższą kwotę. Zaznaczył, że problem tkwi w tym, że nie wszystkie samorządy 

miały świadomość i wiedzę, że gdy przedstawią ciekawy program na kwotę wyższą niż 1000 zł to są 

szanse, że taką kwotę otrzymają.

Radny pan Jan Kuska stwierdził, że zawsze oficjalnie mówiło się o kwocie 1000 zł dla samorządów 

więc plany rozpisywane były przez pozostałe samorządy na kwotę 1000 zł.

Ad. 5.

a) Radca Prawny pan Tomasz Surma omówił projekt uchwały w sprawie zasad udzielania w tym 

rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym 

powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach i szkołach 

prowadzonych przez Gminę Zdzieszowice, zgodnie z korektą z dnia 23 marca 2018r.

Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu pan Marek Skóra poinformował, że Komisja 

zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

Uchwała Nr LIG3 3/2018 w sprawie zasad udzielania w tym rozmiaru obniżek tygodniowego, 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze 

oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych
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nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Zdzieszowice 

została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

14 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

b) Radca Prawny pan Tomasz Surma omówił projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za 

korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania 

i opieki oraz warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat w przedszkolach i oddziałach 

przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Zdzieszowice,

Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu pan Marek Skóra poinformował, że Komisja 

zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

Uchwała Nr LI/334/2018 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania i opieki oraz warunków 

częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych 

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

14 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

c) Skarbnik Gminy pani Zdzisława Krukowska omówiła projekt uchwały w sprawie dokonania zmian 

budżetu na 2018r. Poprosiła o zmianę nazwy zadania „Wykonanie transmisji obrazu z obrad Rady 

Miejskiej” na nazwę: „Rozbudowa systemu eSesja o moduł wideotransmisji online i systemu 

wideorejestracji obrad Rady Miejskiej”. Ponadto na stronie 5 uchwały należy dopisać w dz. 855 po 

słowach „wydatki bieżące” słowa „zadania zlecone”.

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pani Maria Kampa poinformowała, 

że opinia Komisji w przedmiocie projektu uchwały jest pozytywna.

Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek złożył wniosek o zdjęcie z projektu uchwały kwoty 8.800 

zł na zakup kompletów biesiadnych dla SM Stara Część Miasta. Przewodniczący zaproponował, aby
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MGOKSiR dokonał zakupu stołów i krzeseł biesiadnych, które będzie można nieodpłatnie 

wypożyczyć a zaoszczędzone pieniądze przeznaczyć na inne potrzeby samorządu.

Burmistrz Zdzieszowic pani Sybila Zimerman zaakceptowała propozycję Przewodniczącego Rady 

pana Edwarda Paciorka.

Radny pan Józef Wilczek stwierdził, że nie należy w tym zakresie negować stanowiska samorządu 

mieszkańców, który podjął decyzję o zakupie krzeseł. Ponadto propozycja ta nie została zgłoszona na 

posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

Pan Edward Paciorek wyjaśnił, że każdy radny ma prawo zgłoszenia wniosków i propozycji zmiany 

projektu uchwały. Ponadto powyższa zmiana jest korzystna dla samorządu mieszkańców, gdyż 

zaoszczędzone w ten sposób pieniądze w dalszym ciągu pozostają do dyspozycji samorządu 

mieszkańców.

Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek poddał pod głosowanie wniosek o wycofanie zadania 

zakupu stołów i krzeseł, tym samym wykreślenie zapisu ze strony 5 projektu uchwały. Wynik 

głosowania:

13 głosów za 

1 głos przeciw

0 głosów wstrzymujących

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie wykreślenie zapisu o zakupie stołów i krzeseł na 

stronie 4 projektu uchwały (dz. 921). Wynik głosowania:

13 głosów za

1 głos przeciw

0 głosów wstrzymujących

Uchwała Nr LIG 3 5/2018 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2018r. wraz z przegłosowaną 

zmianą oraz poprawkami wniesionymi przez panią Skarbnik została podjęta w drodze głosowania, 

wynikiem:

14 głosów za

0 głosów przeciw
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O głosów wstrzymujących

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

że opinia Komisji w przedmiocie projektu uchwały jest pozytywna.

Uchwała Nr LI/336/2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej wraz ze zmianami 

wynikającym z podjęcia zmienionej uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu na 2018r. została 

podjęta w drodze głosowania wynikiem:

14 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

e) Kierownik Referatu Gospodarki Mieniem i Rolnictwa pan Michał Kilisz omówił projekt uchwały 

w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Zdzieszowice na rok 2018.

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych pan Józef Wilczek poinformował, że Komisja 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Uchwała Nr LIG37/2018 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zdzieszowice na rok 2018 została podjęta 

w drodze głosowania, wynikiem:

13 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

Podczas głosowania nieobecny był radny pan Zbigniew Józefiok.

f) Pracownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pani Irena Kotula przedstawiła 

wysokość dopłat do ceny za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla 

gospodarstw domowych.
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Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pani Maria Kampa poinformowała, 

że opinia Komisji w przedmiocie projektu uchwały jest pozytywna.

Uchwała Nr LI/338/2018 w sprawie uchwalenia dopłat do ceny za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 

i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych 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 okresie międzysesyjnym wziął 

udział m.in. w licznych imprezach organizowanych przez samorządy mieszkańców z okazji Dnia 

Kobiet m.in. na oś. Kościuszki-Korfantego. Ponadto w marcu odbył się Kiermasz Świąteczny na 

Starym Osiedlu oraz Gminny Konkurs Kroszonkarski.

Przewodniczący poinformował również, że wraz z panią Burmistrz przyjmowali delegację z Ukrainy. 

Wiceprzewodniczący Rady pan Mirosław Hankus uczestniczył w obchodach 25 rocznicy Parafialnego 

Zespołu Caritas.

Ad. 8.

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

posiedzenia, których tematem była kontrola wykonania zadania: „Przebudowa budynku przy 

ul. Chrobrego 18 w Zdzieszowicach, celem wydzielenia samodzielnych lokali użytkowych”.

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

jedno posiedzenie. Tematem posiedzenia był przegląd terenów gminnych w celu identyfikacji dzikich 

wysypisk oraz boiska sportowe w Gminie.

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pani Maria Kampa poinformowała, 

że Komisja odbyła jedno posiedzenie, na którym opiniowała projekty uchwał na sesję oraz dokonała
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analizy i porównania wysokości podatków obowiązujących w Gminie w stosunku do gmin 

ościennych.

Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu pan Marek Skóra poinformował, 

że Komisja odbyła jedno posiedzenie, na którym dokonała analizy działalności Miejsko-Gminnego 

Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach.

Ad. 9.

Pisemne interpelacje na ręce Przewodniczącego Rady złożyli następujący radni:

- pan Zbigniew Józefiok,

- pani Maria Kampa,

- pani Klaudia Kazik,

- pan Stanisław Wenio,

- pan Józef Wilczek.

Ad 10.

Do udzielonych odpowiedzi na interpelacje uwagi wniósł radny pan Jan Kuska, który poinformował

0 braku odpowiedzi na swoją interpelację z ostatniej sesji.

Burmistrz Zdzieszowic pani Sybila Zimerman potwierdziła, że w dniu dzisiejszym sporządzono 

odpowiedź, która zostanie przekazana radnemu.

Ad. 11.

Burmistrz Zdzieszowic pani Sybila Zimerman wraz z Przewodniczącym Rady panem Edwardem 

Paciorkiem złożyli wszystkim obecnym na sesji oraz mieszkańcom Gminy życzenia spokojnych

1 rodzinnych Świąt Wielkanocnych.

Ad. 12.

Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek zamknął obrady LI Sesji Rady Miejskiej 

w Zdzieszowicach.

Protokołowała: 
Aleksandra Bukowińska
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