
Protokół Nr XXXI/2016 
Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 

w dniu 15 grudnia 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. 1630

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wnioski o zmianę porządku obrad.

3. Uchwalenie budżetu na 2017 rok:

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

- w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej gminy na 2017r.,

- 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 2017r.

c) podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2017 r.

d) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

4. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Zdzieszowicach na I półrocze 

2017r.f

b) w sprawie uchwalenia planu pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach na I 

półrocze 2017r.,

c) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017r. dla Gminy Zdzieszowice.

d) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego 

oraz na zastosowanie innej stopy procentowej dla rat niespłaconej części ceny nabycia 

lokalu,

e) w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zdzieszowice.
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5. Sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym -  Burmistrz Zdzieszowic.

6. Sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym -  Przewodniczący Rady.

7. Sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym -  Przewodniczący stałych Komisji 

Rady.

8. Interpelacje radnych.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10. Wolne wnioski, zapytania i informacje.

11. Zakończenie sesji.

Ad.l.

Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek dokonał otwarcia XXXI Sesji Rady Miejskiej 

w Zdzieszowicach i stwierdził prawomocność obrad.

Ad. 2.

Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek wniósł o wprowadzenie do porządku obrad projektu 

uchwały w sprawie nadania odznaki honorowej „Zasłużony dla miasta i gminy Zdzieszowice”. 

Projekt uchwały dotyczy ś.p. Norberta Lepicha, działacza społecznego wsi Żyrowa.

Burmistrz Zdzieszowic pani Sybila Zimerman wniosła o zdjęcie z porządku obrad rozpatrzenia 

projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Zdzieszowice z uwagi na liczne propozycje zmian zgłoszone przez Komisję Spraw Społecznych, 

które muszą zostać przeanalizowane z radcą prawnym.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie propozycję wniesienia do porządku obrad projektu 

uchwały w sprawie nadania odznaki honorowej „Zasłużony dla miasta i gminy Zdzieszowice”. 

Wynik głosowania:

14 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

Następnie głosowano nad wykreśleniem z porządku obrad projektu uchwały w sprawie regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zdzieszowice. Wynik głosowania:
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14 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

Ad. 3.

a) Skarbnik Gminy pani Zdzisława Krukowska omówiła zmiany w projekcie budżetu na 2017r., 

zgodnie z korektą z dnia 15 grudnia 2016r.

Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek zapoznał radnych z opiniami Regionalnej Izby 

Obrachunkowej:

- o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej gminy Zdzieszowice na 2017r.,

- o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej,

- o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej.

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

że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu na 2017r.

Do projektu uchwały budżetowej radni nie wnieśli uwag.

c) Uchwała Nr XXXI/211/2016 w sprawie uchwały budżetowej na 2017r. została podjęta w drodze 

głosowania, wynikiem:

14 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

d) Uchwała Nr XXXI/212/2016 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej została 

podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

14 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

Ad. 4.

a) Uchwała Nr XXXI/213/2016 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej 

w Zdzieszowicach została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:
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14 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

b) Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek poddał pod głosowanie kolejno projekty planów 

pracy na I półrocze 2017r. stałych komisji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach. Do przedstawionych 

planów pracy radni nie wnieśli uwag. Wyniki głosowań nad poszczególnymi planami pracy:

- plan pracy Komisji Rewizyjnej: 14 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących,

- plan pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu: 14 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 

wstrzymuj ących,

- plan pracy Komisji Spraw Społecznych: 14 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 

wstrzymuj ących,

- plan pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu: 14 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 

wstrzymujących,

- plan kontroli Komisji Rewizyjnej: 14 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących. ,

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie Uchwałę Nr XXXI/214/2016 w sprawie uchwalenia 

planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach na I półrocze 2017r. Wynik 

głosowania:

14 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

c) Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Profilaktyki i Wspierania Rodziny pani Marzena 

Słobodzian omówiła projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017r.

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych pan Józef Wilczek poinformował, że jedno 

z posiedzeń Komisji w 2017r. odbędzie się właśnie w Ośrodku Profilaktyki i Wspierania Rodziny.

Uchwała Nr XXXI/215/2016 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017r. została podjęta w drodze 

głosowania, wynikiem:

14 głosów za
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O głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

d) Kierownik Referatu Gospodarki Mieniem i Rolnictwa pan Michał Kilisz poinformował, że został 

przygotowany projekt uchwały zgodny z propozycją Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 

z dnia 14 grudnia 2016r.

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pani Maria Kampa poinformowała, 

że Komisja zaopiniowała pozytywnie sprawę udzielenia bonifikaty w wysokości 60% przy 

sprzedaży lokalu mieszkalnego natomiast negatywnie opiniuje część dotyczącą zastosowania innej 

stopy procentowej dla rat niespłaconej części ceny nabycia lokalu.

Uchwała Nr XXXI/216/2016 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży 

lokalu mieszkalnego, zgodnie z propozycją Komisji została podjęta w drodze głosowania, 

wynikiem:

14 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

e) Wiceprzewodnicząca Komisji Spraw Społecznych pani Ewa Schweda odczytała uzasadnienie 

wniosku o nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla miasta i gminy Zdzieszowice” dla 

ś.p. Norberta Lepicha.

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych pan Józef Wilczek poinformował, że Komisja 

pozytywnie zaopiniowała powyższy wniosek. Ponadto wniosek został pozytywnie zaopiniowany 

przez Burmistrza Zdzieszowic panią Sybiłę Zimerman oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej pana 

Edwarda Paciorka.

Uchwała Nr XXXI/217/2016 w sprawie nadania odznaki honorowej „Zasłużony dla miasta i gminy 

Zdzieszowice” została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

14 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących
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Ad. 5.

Burmistrz Zdzieszowic pani Sybila Zimerman złożyła sprawozdanie z działalności w okresie 

międzysesyjnym. Treść sprawozdania stanowi załącznik do protokołu.

Ad.6.

Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek podziękował organizatorom Gminnego Kiermaszu 

Bożonarodzeniowego, który odbył się na Starym Osiedlu. Przewodniczący Rady poinformował, 

że w XVI edycji akcji „Góra Grosza” uczniowie szkoły podstawowej nr 3 w Zdzieszowicach 

usypali największą górę grosza w Polsce. Dzieci zebrały łącznie ponad 5670 złotych.

Ad. 7.

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

posiedzenie, na którym omówiła realizację wniosków komisji za 2016r. oraz sporządziła plan 

kontroli i plan pracy na I półrocze 2017r.

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

odbyła jedno posiedzenie, na którym opracowała plan pracy komisji na I półrocze 20ł7r.

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

jedno posiedzenie, na którym opiniowała projekty uchwał na sesję oraz sporządziła plan pracy 

komisji na I półrocze 2017r.

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pani Maria Kampa poinformowała, 

że Komisja odbyła jedno posiedzenie, na którym analizowała projekty uchwał na sesję oraz 

opracowała plan pracy komisji na I półrocze 2017r.

Ad. 8.

Interpelację pisemną na ręce Przewodniczącego Rady odczytała i złożyła radna pani Brygida 

Labisz.

Ad. 9,

Do udzielonej odpowiedzi na interpelację uwagi wniósł radny pan Jan Kuska, który zawnioskował, 

aby jak najszybciej podjąć czynności w sprawie zakazu parkowania busów na parkingu na oś. 

Piastów II obok sklepu spożywczego. Z uwagi na trwające tam prace modernizacyjne będzie
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istniała potrzeba ponownego oznakowania tego terenu.

Ad, 10.

Radna pani Rita Grądalska zawnioskowała o nadanie odznaczenia „Zasłużony dla miasta i gminy 

Zdzieszowice” dla pana Artura Szulwica.

Sekretarz Gminy pani Brygida Bukowińska poinformowała, że obowiązująca uchwała w sprawie 

regulaminu nadawania odznaki wymaga ponownego ujęcia tematu. Można byłoby przy tej okazji 

rozważyć stworzenie np. statuetki, która stałaby się symbolem otrzymania tytułu „Zasłużony dla 

miasta i gminy Zdzieszowice”.

Wiceprzewodniczący Rady pan Zbigniew Józefiok zwrócił się z prośbą do przewodniczących 

zarządów osiedli o wywieszenie na tablicach osiedlowych informacji o wywozie odpadów 

wielkogabarytowych.

Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek zamknął obrady XXXI Sesji Rady Miejskiej 

w Zdzieszowicach.

Ad. 11.

Protokołowała: 
Aleksandra Bukowińska

Edward Paciorek
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