
Protokół Nr LIV/2018 
Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 

w dniu 28 czerwca 2018r.

Stan ewidencyjny - 15 radnych 

Obecnych -  14 radnych 

Nieobecny -  pan Karol Kowalski

Sesja odbyła się w sali narad Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach. 

Czas trwania obrad od godz. 1330 do godz. 1500

Porządek obrad:

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wnioski o zmianę porządku obrad.

3. Przyjęcie Protokołu Nr LIII/2018 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 30 maja 

2018r.

4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonanie budżetu za 2017r. oraz udzielenie absolutorium 

Burmistrzowi Zdzieszowic:

a) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zdzieszowice za 2017r.,

b) rozpatrzenie sprawozdania finansowego,

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

z wykonania budżetu za 2017r.,

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 2017r.,

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 

2017r.

5. Podjęcie uchwał:

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

b) w sprawie zmiany wynagrodzenia Burmistrza Zdzieszowic,
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c) w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Zdzieszowicach na II półrocze 

2018r.,

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

na II półrocze 2018r.,

e) w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenów we wsi Januszkowice,

f) w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami,

g) w sprawie nadania nazwy ulicy w Żyrowej,

h) w sprawie zmiany Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 
i kanalizacji Przedsiębiorstwa "Wodociągi i Kanalizacja" spółka z o.o. z siedzibą w 
Zdzieszowicach na lata 2014-2018,
i) w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg publicznych gminnych na terenie gminy 

Zdzieszowice.

6. Sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym -  Burmistrz Zdzieszowic.

7. Sprawozdanie z działalności w okresie między sesyjnym -  Przewodniczący Rady.

8. Sprawozdanie z działalności w okresie między sesyjnym -  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 LIV 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 zmiany Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 

i kanalizacji Przedsiębiorstwa "Wodociągi i Kanalizacja" spółka z o.o. z siedzibą w Zdzieszowicach na lata 

2014-2018 (jako pkt 5 lit. h),

- w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg publicznych gminnych na terenie gminy Zdzieszowice 

(jako pkt 5 lit. i).
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Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zmianę porządku obrad, zgodnie z wnioskiem pani 

Burmistrz.

Wynik głosowania:

14 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

Ad. 3.

Protokół Nr LIII/2018 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 30 maja 2018r. został przyjęty 

w drodze głosowania, wynikiem:

14 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

Ad.4.

a) Kierownik Referatu Budżetowo-Finansowego pani Jolanta Śledź omówiła sprawozdanie 

z wykonania budżetu Gminy Zdzieszowice za 2017r., zgodnie z przedłożonymi materiałami.

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pani Maria Kampa poinformowała, 

że Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie.

b) Kierownik Referatu Budżetowo-Finansowego pani Jolanta Śledź omówiła sprawozdanie 

finansowe, zgodnie z przedłożonymi materiałami.

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pani Maria Kampa poinformowała, 

że Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie.

c) Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek zapoznał radnych z uchwałą z dnia 25 kwietnia 

2018r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o sprawozdaniu 

z wykonania budżetu za 2017r.
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d) Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pani Maria Kampa poinformowała, 

że Komisja pozytywnie zaopiniowała informację o stanie mienia komunalnego.

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 LIV/353/2018 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz 

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2017r. została podjęta w drodze głosowania, 

wynikiem:

14 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 zapoznał radnych z Uchwałą Nr 290/2018 z dnia 6 

czerwca 2018r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii 

o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2017r.

h) Uchwała Nr LIV/3 54/2018 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Zdzieszowic 

za 2017r. została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

14 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek zarządził 5 min przerwy.

Ad. 5.

a) Kierownik Referatu Budżetowo-Finansowego pani Jolanta Śledź szczegółowo omówiła projekt 

uchwały wraz z korektą do projektu uchwały.
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Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pani Maria Kampa poinformowała, 

że Komisja wstrzymała się od zaopiniowania projektu uchwały ze względu na proponowanie 

wykonania klimatyzacji w Publicznym Przedszkolu nr 6. Następnie przewodnicząca odczytała 

wyjaśnienia dyrektora przedszkola w sprawie klimatyzacji. Przewodnicząca Komisji Rozwoju 

Gospodarczego i Budżetu poinformowała, że z pisma wyjaśniającego dowiedziała się jaka jest 

sytuacja w przedszkolu.

Uchwała Nr LIV/3 55/2018 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2018r. po korekcie została 

podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

14 głosów za 

0 głosów przeciw

0 głosów wstrzymujących

b) Uchwała Nr LIV/356/2018 w sprawie zmiany wynagrodzenia Burmistrza Zdzieszowic, została 

podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

1 głos za

0 głosów przeciw

13 głosów wstrzymujących

c) Uchwała Nr LIV/357/2018 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 

na II półrocze 2018r., została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

14 głosów za

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

d) Sekretarz Gminy pani Brygida Bukowińska zauważyła, że w planie pracy Komisji Rewizyjnej 

jest zaplanowane posiedzenie na miesiąc listopad a wybory samorządowe mogą odbyć się już 

w październiku.

Na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej pana Piotra Adamskiego dokonano zmiany 

planu pracy w taki sposób, że wykreślono posiedzenie w miesiącu listopadzie.

Uchwała Nr LIV/358/2018 w sprawie uchwalenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej 

w Zdzieszowicach na II półrocze 2018r., została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:
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14 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

e) Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pan Wiesław Paliwoda 

omówił projekt uchwały.

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pani Maria Kampa poinformowała, 

że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Uchwała Nr LIW359/2018 w sprawie w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenów we wsi Januszkowice, została podjęta w drodze 

głosowania, wynikiem:

14 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

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

uchwały.

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pani Maria Kampa poinformowała, 

że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Uchwała Nr LIV/360/2018 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zasad gospodarowania 

nieruchomościami, została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

14 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

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

uchwały.

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pani Maria Kampa poinformowała, 

że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
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Uchwała Nr LIW361/2018 w sprawie nadania nazwy ulicy w Żyrowej, została podjęta w drodze 

głosowania, wynikiem:

14 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

h) Prezes Spółki Wodociągi i Kanalizacja pani Izabela Bielka omówiła projekt uchwały. 

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych pan Józef Wilczek poinformował, że Komisja 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Uchwała Nr LIW362/2018 w sprawie zmiany Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i kanalizacji Przedsiębiorstwa „Wodociągi i Kanalizacja” Spółka z o.o. z siedzibą 

w Zdzieszowicach na lata 2014-2018, została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

14 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

i) Kierownik Referatu Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych omówiła projekt 

uchwały.

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych pan Józef Wilczek poinformował, że Komisja 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Uchwała Nr LIW363/2018 w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg publicznych gminnych 

na terenie gminy Zdzieszowice, 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
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międzysesyjnym. Treść sprawozdania stanowi załącznik do protokołu.

Ad.7.

Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek poinformował, że przebywał 2 tygodnie na urlopie. 

Następnie poinformował o uczestnictwie w finale projektu Eduko 2018 „Młodzi łowcy kultury -  

pasjonująca Opolszczyzna” organizowanym przez Młodzieżową Radę Miejską w Zdzieszowicach i 

w uroczystościach zakończenia roku szkolnego 2017/2018,

Ad.8.

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

posiedzenia, których tematem było opracowanie wniosku absolutoryjnego oraz opinii o wykonaniu 

budżetu za 2017r., rozpatrzenie skargi na dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 

w Zdzieszowicach oraz opracowanie protokołu kontroli zadania "Modernizacja placu targowego".

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

jedno posiedzenie, na którym opiniowała projekty uchwał na sesję.

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pani Maria Kampa poinformowała, 

że Komisja odbyła jedno posiedzenie, podczas którego zaopiniowała projekty uchwał na sesję oraz 

opracowała plan pracy na II półrocze 2018r.

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

że Komisja odbyła jedno posiedzenie, na którym opracowała plan pracy Komisji na II półrocze 

2018r.

Ad 9.

Pisemne interpelacje na ręce Przewodniczącego Rady złożyli radni:

Maria Kampa, Brygida Labisz, Rita Grądalska, Józef Wilczek.

Ad. 10.

Do udzielonych odpowiedzi radni nie wnieśli uwag.

Ad. 11.

Radny pan Jan Kuska wniósł o budowę brakującego odcinka chodnika (ok 2 m) na skrzyżowaniu
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ul. Myśliwca i Górnej.

Zastępca Burmistrza pan Artur Gasz odpowiedział, że odcinek chodnika będzie wykonany w II 

połowie 2018 r.

Radny pan Zbigniew Józefiok wniósł o przywrócenie 2 ławek na łączniku między ul. Zieloną 

za barierkami, ul. Góry Św. Anny i dalej w stronę ul. Nowej w kierunku Przychodni Zdrowia, oraz

o ustawienie kurtyn wodnych podczas upałów.

Burmistrz Zdzieszowic pani Sybila Zimerman odpowiedziała, że jak prognoza pogody wykaże 

podwyższenie temperatury to kurtyny wodne zostaną ustawione.

Radny pan Piotr Adamski zapytał o ustalenia w sprawie wnioskowanego przez niego słupa 

ogłoszeniowego w centrum miasta.

Burmistrz Zdzieszowic pani Sybila Zimerman odpowiedziała, że plany zakupu są ale konkretnych 

ustaleń jeszcze nie ma.

Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek zamknął obrady LIV Sesji Rady Miejskiej 

w Zdzieszowicach.

Protokołowała:
Anna Kwiecień

Ad. 12.
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