
Protokół Nr XLIII/2017
Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 

w dniu 4 października 2017r.

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:

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wnioski o zmianę porządku obrad.

3. Przyjęcie Protokołów:

a) Nr XL/2017 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 26 lipca 2017r.,

b) Nr XLI/2017 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 30 sierpnia 2017r.,

c) Nr XLII/2017 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 14 września 2017r.

4. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2017r.

5. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie dokonania zmian budżetu na 2017r.,

b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

c) w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrowej,

d) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

e) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

f) w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków za pomocą instrumentu płatniczego,

g) w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Zdzieszowicach 

(480/4; 480/6),

h) w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Zdzieszowicach 

(480/8).

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
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Rady.

9. Interpelacje radnych.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11. Wolne wnioski, zapytania i informacje.

12. Zakończenie sesji.

Ad.l.

Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek dokonał otwarcia XLIII/2017 Sesji Rady Miejskiej 

w Zdzieszowicach i stwierdził prawomocność obrad.

Ad.2.

Do porządku obrad radni nie wnieśli uwag.

Ad. 3.

a) Protokół Nr XL/2017 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 26 lipca 2017r. został 

przyjęty w drodze głosowania, wynikiem:

15 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

b) Protokół Nr XLI/2017 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 30 sierpnia 2017r. został 

przyjęty w drodze głosowania, wynikiem:

15 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

c) Protokół Nr XLII/2017 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 14 września 2017r. został 

przyjęty w drodze głosowania, wynikiem:

15 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

Ad.4.

Skarbnik Gminy pani Zdzisława Krukowska omówiła sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy
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Zdzieszowice za I półrocze 2017r.

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pani Maria Kampa poinformowała, 

że Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości przedmiotowe sprawozdanie.

Do sprawozdania radni nie wnieśli uwag.

Ad.5.

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

że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Uchwała Nr XLIII/284/2017 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2017r. została podjęta 

w drodze głosowania, wynikiem:

15 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

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

że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Uchwała Nr XLIII/285/2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej została podjęta 

w drodze głosowania, wynikiem:

15 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

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

że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Uchwała Nr XLIII/286/2017 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Żyrowej została p o d j ę t a d r o d z e  głosowania, wynikiem:

15 głosów za 

0 głosów przeciw



O głosów wstrzymujących

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

że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Uchwała Nr XLIII/287/2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

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 XLIII/288/2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

15 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

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

że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Uchwała Nr XLIII/289/2017 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków za pomocą instrumentu 

płatniczego 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.
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Uchwała Nr XLIII/290/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych 

w Zdzieszowicach 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 XLIII/291/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych 

w Zdzieszowicach 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 działalności w okresie 

międzysesyjnym. Treść sprawozdania stanowi załącznik do protokołu.

Ad.7.

Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek poinformował, że 21 września 2017r. w auli Zespołu 

Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach, odbyła się debata pt. ”Młodzież naszego Regionu - 

teraźniejszość i przyszłość”. Organizatorami spotkania byli uczniowie Zespołu Szkół im. Jana 

Pawła II oraz Publicznego Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W debacie udział 

wzięła również pani Barbara Kamińska - Doradca Marszałka Województwa Opolskiego, pani 

Sabina Gorzkulla - Wicestarosta Powiatu Krapkowickiego oraz pani Sybila Zimerman - Burmistrz 

Zdzieszowic. Oprócz młodzieży zdzieszowickiej debatowali również przedstawiciele Młodzieżowej 

Rady Miasta w Opolu i Gogolinie. Przewodniczący Rady podziękował Młodzieżowej Radzie 

Miejskiej za przygotowanie debaty. Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek poinformował 

również o kolejnej sesji Gminnej Rady Seniorów, która odbyła się we wrześniu. Podjęto m.in. 

uchwałę w sprawie rozważenia wprowadzenia biletów ulgowych na kąpielisko miejskie dla osób
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d

starszych zamieszkałych w Gminie Zdzieszowice oraz objęcie osób starszych zamieszkałych 

w Gminie Zdzieszowice ulgą na zakup biletów na wszystkie biletowane wydarzenia i imprezy 

kulturalne odbywające się w Gminie m.in. koncerty, spektakle, pokazy.

Ad. 8.

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

posiedzenie, na którym sporządziła protokół kontroli zadania: „Modernizacja części ul. Bocznej 

w Żyrowej”.

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

odbyła jedno posiedzenie wyjazdowe, na którym zapoznała się z funkcjonowaniem Publicznej 

Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz Publicznego Gimnazjum w Zdzieszowicach.

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

jedno posiedzenie, na którym dyskutowano na temat współpracy ze społecznościami lokalnymi 

i regionalnymi innych państw. Tematem posiedzenia była również potrzeba realizacji oświetleń 

dedykowanych w gminie.

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pani Maria Kampa poinformowała, 

że Komisja odbyła jedno posiedzenie, którego tematem było sprawozdanie z wykonania budżetu za 

I półrocze 2017r. oraz projekty uchwał na sesję.

Ad 9.

Pisemne interpelację na ręce Przewodniczącego Rady złożyli następujący radni:

- pani Brygida Labisz,

- pani Maria Kampa,

- pani Klaudia Kazik,

- pan Marek Skóra,

- pan Józef Wilczek.

Ad. 10.

Do udzielonych odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji radni nie wnieśli uwag.
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Radny pan Piotr Adamski zapytał o sprawę zmiany nazwy ulicy Pstrowskiego w Rozwadzy, 

w związku z wystąpieniem Wojewody Opolskiego.

Burmistrz Zdzieszowic pani Sybila Zimerman poinformowała, że odpowiedni projekt uchwały 

zostanie przygotowany tak, aby Rada mogła do końca października 2017r. podjąć stosowną 

uchwałę. Konsultacje w tej sprawie zostały przeprowadzone w czerwcu dlatego też projekt uchwały 

będzie uwzględniał stanowisko mieszkańców w kwestii nowej nazwy ulicy.

Przewodniczący Zarządu Osiedla Akacjowa-Zielona pan Rainhard Winkler poprosił o wystąpienie 

do policji w sprawie częstszych patroli na ul. Fabrycznej w związku z wytyczonym objazdem 

ul. Góry św. Anny.

Burmistrz Zdzieszowic pani Sybila Zimerman poinformowała, że jest w stałym kontakcie 

z Komendantem Policji, który zapewnił, że patrole policji w tych okolicach są zdecydowanie 

częstsze niż dotychczas.

Ad. 12.

Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek zamknął obrady XLIII Sesji Rady Miejskiej 

w Zdzieszowicach.

Protokołowała:
Aleksandra Bukowińska

Edward Paciorek
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