
Protokół Nr LVII/2018 
Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 

w dniu 17 października 2018r.

Stan ewidencyjny - 15 radnych 

Obecnych -  14 radnych 

Nieobecna -  pani Rita Grądalska

Sesja odbyła się w sali narad Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach.

Czas trwania obrad od godz. 1530 do godz. 1600

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wnioski o zmianę porządku obrad.

3. Przyjęcie Protokołu Nr LVI/2018 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 26 września 2018r.

4. Podjęcie uchwał:

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

b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

c) w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zdzieszowice,

d) w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Zdzieszowice miejsc sprzedaży i 

podawania napojów alkoholowych,

e) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas 

oznaczony do 3 lat,

f) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w Januszkowicach,

g) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w położonych w Zdzieszowicach,

h) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w położonej w Zdzieszowicach.

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 zgłoszone na poprzedniej sesji.

10. Wolne wnioski, zapytania i informacje.

11. Zakończenie sesji.
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Ad.l.

Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek dokonał otwarcia LVII Sesji Rady Miejskiej 

w Zdzieszowicach i stwierdził, że w sesji uczestniczy 14 radnych a więc obrady są prawomocne.

Ad.2.

Nie wniesiono zmian do porządku obrad.

Ad.3.

Protokół Nr LVI/2018 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 26 września 2018r. został przyjęty w 

drodze głosowania, wynikiem:

14 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

Ad.4.

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

że Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

Uchwała Nr LVII/377/2018 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2018r. została podjęta w drodze 

głosowania, wynikiem:

14 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

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

że Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały po korekcie.

Uchwała Nr LVII/378/2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej po korekcie została podjęta 

w drodze głosowania, wynikiem:

14 głos za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

c) Sekretarz Gminy pani Brygida Bukowińska omówiła korektę projektu uchwały w sprawie uchwalenia 

Statutu Gminy Zdzieszowice.
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Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pani Maria Kampa poinformowała, 

że Komisje na posiedzeniu wspólnym pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

Uchwała Nr LVII/379/2018 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zdzieszowice, zgodnie z korektą z dnia 15 

października została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

14 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

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

że Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

Uchwała Nr UVII/380/2018 w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Zdzieszowice miejsc 

sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

14 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

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

że Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

Uchwała Nr LVII/381/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie 

zawartej na czas oznaczony do 3 lat, została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

14 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

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

że Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

Uchwała Nr LVII/3 82/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w Januszkowicach, została 

podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

14 głosów za 

0 głosów przeciw 

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

że Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

Uchwała Nr LVII/383/2018 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych 

w Zdzieszowicach, została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

14 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

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

że Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

Uchwała Nr LVII/3 84/2018 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej 

w Zdzieszowicach, została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

14 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

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 poinformował, że uczestniczył w dniu 6 października 2018 r. 

w 30 rocznicy powstania Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Kaczorownia” oraz 10 października 2018r. 

w Dniu Seniorów.

Ad.7.

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

posiedzenia w okresie międzysesyjnym, na którym zajmowała się zakończeniem kontroli 

„Zagospodarowanie terenu na działce 2126/5 obok kościoła na Starym Osiedlu w Zdzieszowicach”.

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

że Komisja odbyła posiedzenie wspólne z Komisjami Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz Spraw
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a p

Społecznych w dniu 9 października 2018r.

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

posiedzenie wspólne z Komisjami Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 

9 października 2018r.

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pani Maria Kampa poinformowała, 

że Komisja odbyła jedno posiedzenie wspólne z Komisjami Spraw Społecznych oraz Oświaty, Kultury 

i Sportu w dniu 9 października 2018r., na którym zaopiniowały projekty uchwał na sesję.

Ad.8.

Pisemne interpelacje na ręce Przewodniczącego Rady złożyli radna pani Brygida Labisz i radny pan 

Zbigniew Józefiok.

Ad.9.

Do udzielonych odpowiedzi radni nie wnieśli uwag.

Ad. 10.

Brak wniosków.

A d.ll.

Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek zamknął obrady LVII Sesji Rady Miejskiej 

w Zdzieszowicach.

Protokołowała:
Anna Kwiecień
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