
Protokół Nr LIII/2014 
z Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 

w dniu 23 października 2014 r.

Stan ewidencyjny -15 radnych 

Obecnych -  13 radnych 

Nieobecni:

Rita Grądalska 

Barbara Osadzin

Sesja odbyła się w sali narad Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach.

Czas trwania obrad od godz. 1530 do godz. 1750

Porządek obrad:

1) Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2) Wnioski o zmianę porządku obrad.

3) Przyjęcie Protokołu Nr LII/2014 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 września 

2014 r. .

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

5) Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zmiany uchwały XXXIX/293/2013 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 

26 września 2013 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody,

b) w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Zdzieszowice 

dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych 

na terenie gminy Zdzieszowice przez osoby fizyczne i osoby prawne niezaliczone do sektora 

finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,

c) w sprawie określenia rodzaju, warunków i sposobu przyznawania świadczeń 

realizowanych w ramach funduszu zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach 

i przedszkolach prowadzonych przez gminę Zdzieszowice,

d) w sprawie dokonania zmian budżetu na 2014 r.,

e) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

1



f) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Januszkowicach,

g) w sprawie udzielenia ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter 

cywilnoprawny,

h) w sprawie przyjęcia Programu Pomocy dla Przedsiębiorców na lata 2014-2018.

6) Sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym -  Burmistrz Zdzieszowic.

7) Sprawozdanie z prac w okresie między sesyjnym -  Przewodnicząca Rady.

8) Sprawozdanie komisji stałych z prac w okresie między sesyjnym -  przewodniczący komisji 

stałych.

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. 1.

Przewodnicząca Rady pani Monika Wąsik - Kudła dokonała otwarcia LIII Sesji Rady Miejskiej 

w Zdzieszowicach i stwierdziła prawomocność obrad.

Ad. 2.

Burmistrz Zdzieszowic pani Sybila Zimerman poprosiła o wprowadzenie do porządku obrad 

projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celu wymiaru podatku rolnego (pkt 5i).

Przewodnicząca Rady poprosiła o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie 

skargi na działalność organów policji i służby zdrowia w Zdzieszowicach (pkt 5j).

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie proponowane zmiany do porządku obrad

13 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

Uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego i uchwała 

w sprawie skargi na działalność organów policji i służby zdrowia w Zdzieszowicach zostały 

wprowadzone do porządku obrad.
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Ad. 3.

Protokół Nr LII/2014 Sesji Rady Miejskiej z dnia 25 września 2014 r. został przyjęty w drodze 

głosowania, wynikiem:

13 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

Ad. 4.

Dyrektor Biuro Administracyjno -  Ekonomicznego Oświaty pani Joanna Paciorek przedstawiła 

informację o realizacji zadań oświatowych, w tym wyniki sprawdzianów i egzaminów w formie 

prezentacji multimedialnej zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem z dnia 15 października 2014 

roku. Stanowi ono załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady pani Monika Wąsik -  Kudła ogłosiła 10 min przerwy.

Ad. 5.

a) Uchwała Nr LIII/414/2014 w sprawie zmiany uchwały XXXIX/293/2013 Rady Miejskiej 

w Zdzieszowicach z dnia 26 września 2013 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody została 

podjęta w  drodze głosowania, wynikiem:

12 głosów za

0 głosów przeciw

1 głos wstrzymujący

b) Radna pani Halina Ciż zapytała: dlaczego gmina Zdzieszowice sztucznie podnosi stawkę opłaty 

za utrzymanie jednego dziecka w niepublicznym przedszkolu prowadzonym przez siostry zakonne, 

dlaczego Publicznego Przedszkola w Rozwadzy nie przejęła gmina oraz czy budynek Przedszkola 

nr 4 na ul. K. Miarki należy do Urzędu Miejskiego czy Publicznego Przedszkola Nr 6.

Pan Michał Kilisz wyjaśnił, iż budynek na ul. K. Miarki 36 od 1 września 2014 r. jest na utrzymaniu 

Urzędu Miejskiego, natomiast budynek Publicznej Szkoły Podstawowej w Rozwadzy jest zaliczony 

jako Oddział Zamiejscowy Publicznego Przedszkola nr 2 przy ul. Plac 1-go Maja.
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Pani Joanna Paciorek poinformowała, iż została podjęta uchwała przy likwidacji Szkoły 

Podstawowej w Rozwadzy, w której był zapis iż Oddział Przedszkolny PSP w Rozwadzy staje się 

Oddziałem Zamiejscowym Publicznego Przedszkola Nr 2 na „Starym Osiedlu”. Ponadto wyjaśniła, 

iż dopóki nie zostanie zlikwidowany Oddział Zamiejscowy PP w Rozwadzy budynek ten prawnie 

przynależy do PP nr 2 na „Starym Osiedlu”.

Radna pani Halina Ciż poinformowała, iż pytała o budynek, a nie o oddział zamiejscowy do 

którego uczęszczały dzieci.

Pani Joanna Paciorek wyjaśniła, iż w jednym budynku znajdowała się szkoła i przedszkole, 

natomiast w drugim budynku było pomieszczenie gospodarcze, w którym znajdowała się sala 

gminastyczna i sala tradycji i ten budynek należy do gminy.

Radna pani Halina Ciż ponownie stwierdziła, iż stawka opłaty za utrzymanie jednego dziecka jest 

sztucznie podnoszona.

Pani Joanna Paciorek wyjaśniła, iż przy rozliczaniu kosztów dotacji pod uwagę są brane tylko 

i wyłącznie przedszkola miejskie.

Radca Prawny pan Tomasz Surma potwierdził, iż przy rozliczaniu kosztów utrzymania - 

przedszkola wiejski nie są brane pod uwagę.

Radna pani Halina Ciż zapytała czy aż tak bardzo zmniejszyła się ilość dzieci w przedszkolach, że 

wskaźnik utrzymania jednego dziecka w przedszkolu stał się dużo wyższy.

Pani Joanna Paciorek wyjaśniła, iż duży wpływ na wskaźnik miało odejście sześciolatków do 

pierwszej klasy szkoły podstawowej oraz zlikwidowanie jednego oddziału przedszkolnego dzieci 

w PP nr 3..

Radna pani Halina Ciż zapytała czy jest dużo miejsc wolnych w przedszkolach.

Pani Joanna Paciorek poinformowała, iż na dzień dzisiejszy we wszystkich przedszkolach znajduje 

się około 15 miejsc wolnych.
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Uchwała Nr LIII/415/2014 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu 

Gminy Zdzieszowice dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, 

prowadzonych na terenie gminy Zdzieszowice przez osoby fizyczne i osoby prawne niezaliczone do 

sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, 

została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

10 głosów za 

3 głosy przeciw 

0 głosów wstrzymujących

c) Uchwała Nr LIII/416/2014 w sprawie określenia rodzaju, warunków i sposobu przyznawania 

świadczeń realizowanych w ramach funduszu zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych 

w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Zdzieszowice, została podjęta w drodze 

głosowania, wynikiem:

10 głosów za 

0 głosów przeciw 

3 głosy wstrzymujące

d) Skarbnik Gminy pani Zdzisława Krukowska wyjaśniła korektę do uchwały.

Uchwała Nr LIII/417/2014 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2014 r , została podjęta 

w drodze głosowania, wynikiem:

12 głosów za

0 głosów przeciw

1 głos wstrzymujący

e) Uchwała Nr LIII/418/2014 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, została podjęta 

w drodze głosowania, wynikiem:

12 głosów za 

0 głosów przeciw
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1 głos wstrzymujący

f) Kierownik Referatu Gospodarki Mieniem i Rolnictwa pan Michał Kilisz wyjaśnił, iż 

przedmiotowa nieruchomość składa się z dwóch niezamieszkałych działek. Działki te są często 

zalewane ze względu na położenie blisko dorzecza Odry.

Uchwała Nr LIII/419/2014 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej 

w Januszkowicach, została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

13 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

g) Uchwała Nr LIII/420/2014 w sprawie udzielenia ulg w spłacie należności pieniężnych mających 

charakter cywilnoprawny, została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

13 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

h) Uchwała Nr LIII/421/2014 w sprawie przyjęcia Programu Pomocy dla Przedsiębiorców na lata 

2014-2018, została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

11 głosów za

0 głosów przeciw

2 głosy wstrzymujące

i) Uchwała Nr LIII/422/2014 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celu wymiaru podatku 

rolnego , została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

12 głosów za

0 głosów przeciw

1 głos wstrzymujący
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j) Uchwała Nr LIII/423/2014 w sprawie skargi na działalność organów policji i służby zdrowia 

w Zdzieszowicach, została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

10 głosów za 

0 głosów przeciw 

3 głosy wstrzymujące

Ad. 6.

Sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym złożyła -  pełniąca obowiązki Burmistrza 

Zdzieszowic pani Sybila Zimerman, stanowi ono załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 7.

Przewodnicząca Rady pani Monika Wąsik -  Kudła złożyła sprawozdanie z prac w okresie 

między sesyjnym, informując m.in. o udziale w pracach komisji Rady Miejskiej oraz biura rady, 

o udziale w dożynkach we wsi Krępna, o uczestnictwie w spotkaniu z nauczycielami Szkoły 

Podstawowej w Januszkowicach, o uczestnictwie w koncercie z okazji Święta Edukacji Narodowej 

oraz o spotkaniu integracyjnym z nauczycielami i pracownikami BA-EO.

Przewodnicząca Rady odczytała wyniki dokonanej analizy oświadczeń majątkowych oraz 

informację złożoną przez Burmistrza Zdzieszowic i Naczelnika Urzędu Skarbowego 

w Krapkowicach.

Ad. 8.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej pan Werner Mulorz poinformował, że komisja w okresie 

między sesyjnym odbyła jedno posiedzenie, na którym opracowała sprawozdanie z działalności za 

2014 rok.

Przewodnicząca Komisji Samorządowo -  Środowiskowej pani Brygida Labisz poinformowała, że 

komisja w okresie między sesyjnym nie spotkała się.

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych pan Antoni Borecki poinformował, iż komisja 

w okresie międzysesyjnym nie odbyła żadnego posiedzenia.
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Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pan Mirosław Potas poinformował, iż 

komisja w okresie międzysesyjnym odbyła jedno posiedzenie, którego tematem była analiza zadań 

gospodarczych zgłoszonych do budżetu na 2015 r.

Ad. 9.

Pisemne interpelacje złożyli następujący radni:

• pan Antoni Borecki,

• pani Halina Ciż,

• pan Zbigniew Józefiok,

• pani Brygida Labisz,

• pan Edward Paciorek.

Ad. 10.

Do odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji wniosła uwagi radna pani Halina Ciż, 

w sprawie interpelacji dotyczącej remontu dachów budynków socjalnych przy ul. Filarskiego.

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pan Wiesław Paliwoda 

wyjaśnił, iż pod koniec października odbędzie się przetarg na wykonanie zadania pt. remont 

dachów budynków socjalnych na ul. Filarskiego.

Ad. 11.

Przewodnicząca Zarządu Osiedla „Stara Część Miasta” pani Eryka Wykop poprosiła, aby zgłosić do 

Zarządu Dróg Wojewódzkich naprawę dziur na skrzyżowaniu dróg ulic: Chrobrego, Kozielska 

i Opolska.

Przewodnicząca Rady poinformowała, iż zadanie zostało przekazane do firmy DROG-BUD, która 

dokona remontu odcinka drogi nr 423 - Opole - Kędzierzyn Koźle.

Przewodniczący Zarządu Osiedla Akacjowa -  Zielona poprosił o pomoc w zamontowaniu ławek na 

podstawie betonowej, które zakupił samorząd mieszkańców.

Burmistrz Zdzieszowic pani Sybila Zimerman poinformowała, iż montaż ławek jest w cenie, 

a zapisów protokołu nie da się zmienić.
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Radny pan Zbigniew Józefiok zobowiązał się do rozwiązania tematu montażu ławek na Osiedlu 

Akacjowa -  Zielona.

Ad. 12.

Przewodnicząca Rady pani Monika Wąsik -  Kudła zamknęła obrady LIII Sesji Rady Miejskiej 

w Zdzieszowicach.

Protokołowała:

Malwina Czajka

przewodnicząca rady

Monika Wąsik-Kudla
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