
Protokół Nr XXXIX/2017 
Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 

w dniu 28 czerwca 2017r.

Stan ewidencyjny -14  radnych 

Obecnych -  13 radnych 

Nieobecna -  p. Rita Grądalska

Sesja odbyła się w sali narad Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach. 

Czas trwania obrad od godz. 1530 do godz. 1640

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wnioski o zmianę porządku obrad.

3. Przyjęcie Protokołu Nr XXXVIII/2017 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 31 

maja 2017r.

4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonanie budżetu za 2016r. oraz udzielenie absolutorium 

Burmistrzowi Zdzieszowic:

a) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zdzieszowice za 2016r.,

b) rozpatrzenie sprawozdania finansowego,

c) zapoznanie z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat opinii o sprawozdaniu z 

wykonania budżetu za 2016r.,

d) rozpatrzenie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Zdzieszowice,

e) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2016r.,

f) zapoznanie ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach,

g) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą wniosku Komisji 

Rewizyjnej,

h) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Zdzieszowic za 

2016r.

5. Podj ęcie uchwał:

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

b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
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c) w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Zdzieszowicach na II półrocze 

2017r.,

d) w sprawie uchwalenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 

na II półrocze 2017r.

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. Interpelacj e radnych.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na poprzedniej sesji.

11. Wolne wnioski, zapytania i informacje.

12. Zakończenie sesji.

Ad.l.

Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek dokonał otwarcia XXXIX Sesji Rady Miejskiej 

w Zdzieszowicach i stwierdził prawomocność obrad.

Ad.2.

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

uchwał:

- w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

wsi Rozwadza (jako pkt 5 lit. e),

- w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

wsi Krępna (jako pkt 5 lit. f),

- zmieniająca uchwałę w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Krapkowickiego (jako pkt 5 lit. 

g)-

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zmianę porządku obrad, zgodnie z wnioskiem pani 

Burmistrz.

Wynik głosowania:

13 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących



Ad.3.

Protokół Nr XXXVIII/2017 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 31 maja 2017r. został 

przyjęty w drodze głosowania, wynikiem:

13 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

Ad.4.

a) Skarbnik Gminy pani Zdzisława Krukowska omówiła sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy 

Zdzieszowice za 2016r., zgodnie z przedłożonymi materiałami.

b) Skarbnik Gminy pani Zdzisława Krukowska omówiła sprawozdanie finansowe, zgodnie 

z przedłożonymi materiałami.

c) Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek odczytał Uchwałę Nr 106/2017 z dnia 14 kwietnia 

2017r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o sprawozdaniu 

z wykonania budżetu za 2016r.

d) Kierownik Referatu Gospodarki Mieniem i Rolnictwa pan Michał Kilisz omówił informację 

o stanie mienia komunalnego Gminy Zdzieszowice, zgodnie z przedłożonymi materiałami.

e) Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek otworzył dyskusję w temacie omówionych 

materiałów tj. sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz informacji 

o stanie mienia komunalnego.

Do omówionych informacji i sprawozdań radni nie wnieśli uwag.

Uchwała Nr XXXIX/265/2017 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2016r. została podjęta w drodze 

głosowania, wynikiem:

13 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących



f) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej pan Piotr Adamski odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej 

o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Zdzieszowic.

g) Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek odczytał Uchwałę Nr 279/2017 z dnia 20 czerwca 

2017r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o wniosku 

Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2016r.

h) Uchwała Nr XXXIX/266/2017 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Zdzieszowic 

za 2016r. została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

13 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

Ad. 5.

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

że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Uchwała Nr XXXIX/267/2017 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2017r. została podjęta 

w drodze głosowania, wynikiem:

13 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 XXXIX/268/2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej została podjęta 

w drodze głosowania, wynikiem:

13 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących
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c) Uchwała Nr XXXIX/269/2017 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej 

w Zdzieszowicach na II półrocze 2017r. została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

13 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

d) Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek zwrócił uwagę, że w planie pracy Komisji Spraw 

Społecznych zaplanowane zostało posiedzenie wspólne z Komisją Oświaty, Kultury i Sportu 

w miesiącu listopadzie natomiast w planie pracy Komisji Oświaty zaplanowane zostało ono na 

grudzień.

Na wniosek Przewodniczącego Rady pana Edwarda Paciorka dokonano zmiany planu pracy 

Komisji Oświaty, Kultury i Sportu przenosząc posiedzenie wspólne z Komisją Spraw Społecznych 

na listopad.

Uchwała Nr XXXIX/270/2017 w sprawie uchwalenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej 

w Zdzieszowicach na II półrocze 2017r. została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

13 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 XXXIX/271/2017 w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Rozwadza została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

13 głosów za 

0 głosów przeciw 

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

że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Uchwała Nr XXXIX/272/2017 w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Krępna została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

13 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.

Uchwała Nr XXXIX/273/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 

Powiatu Krapkowickiego została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

13 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 o pierwszej Sesji Gminnej Rady 

Seniorów jaka odbyła się w dniu 20 lipca 2017r. Podczas I sesji radni wybrali spośród siebie 

Przewodniczącego, którym została Pani Danuta Filipczyk oraz Wiceprzewodniczącego w osobie 

Pani Urszuli Niewiadomskiej. Przewodniczący uczestniczył również w obchodach Święta Szkoły 

zorganizowanych przez Publiczne Gimnazjum, w ramach którego odbyły się liczne atrakcje w tym 

koncerty i pokazy taneczne. Przewodniczący Rady uczestniczył również w Pikniku Rodzinnym 

zorganizowanym przez samorząd Starego Osiedla. W czasie trwania konsultacji społecznych 

przeprowadzonych w związku z koniecznością zmiany niektórych nazw ulic uznanych przez IPN 

jako propagujące systemy totalitarne, Przewodniczący Rady uczestniczył w spotkaniach 

z mieszkańcami w sprawie propozycji nowych nazw ulic: 22 Lipca, Generała Zawadzkiego oraz
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Burmistrz Zdzieszowic pani Sybila Zimerman poinformowała, że sprawa ścieżki jest na bieżąco 

monitowana w Zarządzie Dróg Wojewódzkich. Sprawa jej wyczyszczenia i wykoszenia będzie 

w najbliższych dniach zrealizowana.

Pisemną interpelację na ręce Przewodniczącego Rady złożyła radna pani Brygida Labisz.

Ad. 10.

Do udzielonych odpowiedzi radni nie wnieśli uwag.

Ad. 11.

Radny pan Marek Skóra poprosił, aby Straż Miejska zwróciła uwagę na nieporządek, który panuje 

wokół terenu Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Kaczorownia”. Powstały bałagan pochodzi 

najprawdopodobniej od samych działkowiczów.

Radna pani Brygida Labisz wniosła, aby władze gminy podjęły rozmowy z marszałkiem 

województwa w sprawie budowy obwodnicy Gminy Zdzieszowice. W związku z prowadzoną 

w Kędzierzynie-Koźlu inwestycją, transport drogowy do Portu ma się odbywać przez Krępną, 

Zdzieszowice i Januszkowice, co w znacznym stopniu przyczyni się do pogorszenia stanu dróg 

w Gminie.

Ad. 12.

Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek zamknął obrady XXXIX Sesji Rady Miejskiej 

w Zdzieszowicach.

Protokołowała:
Aleksandra Bukowińska
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