
Protokół Nr XXX/2012  
z Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 

w dniu 18 grudnia 2012 r.

Stan ewidencyjny - 15 radnych

Obecnych - 1 3  radnych

Nieobecni:

pani Barbara Osadzin

pan Stanisław Wenio

Sesja odbyła się w sali narad Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach.

Czas trwania obrad od godz 1530 do godz.1800-

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wnioski o zmianę porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie dokonania zmian budżetu na 2012r.

b) w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz 

zwrotu kosztów podróży radnym Rady Miejskiej w Zdzieszowicach,

c) w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Zdzieszowicach na I półrocze 2013r.

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

na I półrocze 2013r.

e) w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zdzieszowice,

f) w sprawie uchwalenia 3-letniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie 

Zdzieszowice,

g) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013r. Dla gminy Zdzieszowice,

h) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 5 położonego 

w Zdzieszowicach przy ulicy Chopina 14 oraz udzielenia bonifikaty.

i) w sprawie wystąpienia Gminy Zdzieszowice ze Stowarzyszenia Gmin Polskich 

Euroregionu Pradziad.

4. Sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym -  Przewodnicząca Rady.

5. Sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym -  Zastępca Burmistrza Zdzieszowic.

6. Sprawozdanie komisji stałych z prac w okresie międzysesyjnym -  przewodniczący 

komisji stałych.

7. Interpelacje radnych.



8. Odpowiedzi na interpelacje złożone na poprzedniej Sesji.

9. Wolne wnioski.

10. Zakończenie Sesji.

Przed otwarciem Sesji uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Januszko wicach 

zaprezentowali krótki program artystyczny oraz złożyli w imieniu społeczności uczniowskiej 

Bożonarodzeniowe życzenia Burmistrzowi Zdzieszowic oraz wszystkim radnym.

Ad.l.

Przewodnicząca Rady pani Monika Wąsik-Kudla dokonała otwarcia X X X  Sesji Rady Miejskiej 

w Zdzieszowicach i stwierdziła prawomocność obrad.

Ad.2.

Zastępca Burmistrza pani Sybila Zimerman poprosiła o wprowadzenie do porządku obrad 

następujących projektów uchwał:

- w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w sprawie utworzenia spółki

z ograniczoną odpowiedzialnością: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą

w Zdzieszowicach,

- w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej,

- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Ponadto Przewodnicząca Rady zaproponowała, aby wnieść do porządku obrad projekt w sprawie 

powierzenia reprezentowania Gminy Zdzieszowice w Związku Międzygminnym „Czysty Region”.

Radny pan Edward Paciorek stwierdził, że nie rozumie dlaczego sprawa wystąpienia z „Pradziada” 

znalazła się tak szybko w porządku obrad.

Radny pan Piotr Adamski poprosił o przesunięcie punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie 

ustalania zasad i wysokości przyznawania diet z punktu b do punktu d.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie zgłoszone propozycje zmian do porządku obrad 

i tak wynikiem głosowania:

12 głosów za 

0 głosów przeciw
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1 głos wstrzymujący

zmiany zostały przyjęte.

Ad.3.

a) Zastępca Burmistrza omówiła zmiany do projektu uchwały, zgodnie z korektą z dnia 18 grudnia 

2012r.

Uchwała Nr X X X /231/2012 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2012r. została podjęta 

w drodze głosowania, wynikiem:

13 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

b) Uchwała Nr XXX/232/2012 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej 

w Zdzieszowicach na I półrocze 2013r. została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

13 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

c) Radny pan Piotr Adamski wniósł o dokonanie zmian w projekcie uchwały w sprawie uchwalenia 

planów pracy. Wniosek stanowi załącznik do Protokołu.

Radca prawny pani Elżbieta Mikitów-Pakura stwierdziła, że wnioski radnego dotyczą trybu pracy 

Komisji, co powinno być uregulowane w Statucie Gminy a nie w uchwale ustalającej plany pracy 

Komisji.

Sekretarz Gminy pani Brygida Bukowińska poinformowała, że właśnie został opracowany nowy 

statut, zostanie on przekazany radnym i wtedy będzie można zgłaszać wnioski dotyczące trybu 

pracy organów Gminy.

Uchwała Nr XXX/233/2012 w sprawie uchwalenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej 

w Zdzieszowicach na I półrocze 2013r. została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

13 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących
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d) Uchwała Nr XXX/234/2012 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania 

i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży radnym Rady Miejskiej w Zdzieszowicach została 

podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

8 głosów za 

0 głosów przeciw 

5 głosów wstrzymujących

e) Uchwała Nr XXX/235/2012 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

gminy Zdzieszowice została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

8 głosów za 

3 głosy przeciw 

2 głosy wstrzymujące

f) Uchwała Nr XXX/236/2012 w sprawie uchwalenia 3-letniego Gminnego Programu Wspierania 

Rodziny w Gminie Zdzieszowice została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

10 głosów za

0 głosów przeciw

1 głos wstrzymujący

g) Uchwała Nr XXX/237/2012 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013r. dla 

gminy Zdzieszowice została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

13 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

h) Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pan Mirosław Potas poinformował, 

że Komisja wnosi o udzielenie bonifikaty w wysokości 85%.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek Komisji. Wynik głosowania:

10 głosów za

2 głosy przeciw

0 głosów wstrzymujących
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Uchwała Nr XXX/238/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 5 

położonego w Zdzieszowicach przy ul. Chopina 14 oraz udzielenia bonifikaty została podjęta 

w drodze głosowania, wynikiem:

10 głosów za

2 głosy przeciw 

0 głosów wstrzymujących

i) Radny pan Piotr Adamski złożył wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały 

w sprawie wystąpienia Gminy Zdzieszowice ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu 

Pradziad.

Zastępca Burmistrza pani Sybila Zimerman poinformowała, że na dzień dzisiejszy nie ma żadnych 

korzyści z członkostwa w „Pradziadzie” z uwagi na brak czeskiego partnera. Jest tylko obciążenie 

finansowe w postaci składki członkowskiej.

Radny pan Edward Paciorek stwierdził, że niepokojący jest fakt, że Gmina Zdzieszowice nie 

nawiązuje żadnych kontaktów partnerskich, nikt z obecnych partnerów nie przyjeżdża na 

uroczystości gminne. Należałoby podjąć działania w celu poprawy relacji partnerskich z innymi 

jednostkami.

Inspektor pan Adrian Zimerman poinformował, że Gmina Zdzieszowice ma duży problem 

z pozyskaniem partnera czeskiego do realizacji projektów. Pradziad realizuje bardzo dużo tzw. 

projektów miękkich, natomiast Gmina nie planuje pieniędzy na projekty miękkie. Ponadto czeskie 

gminy nie są tak chętne do współpracy z nasza Gminą. Sam Euroregion nie udzielił pomocy 

w znalezieniu partnera, dwa wystosowane pisma pozostały bez odpowiedzi.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu 

uchwały. Wynik głosowania:

11 głosów za

0 głosów przeciw

1 głos wstrzymujący

j)  Zastępca Burmistrza pani Sybila Zimerman zwróciła się z prośbą o wykreślenie z podstawy 

prawnej art. 3 ustawy o gospodarce komunalnej.
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Uchwała Nr XXX/239/2012 w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 

w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością: Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. 

z siedzibą w Zdzieszowicach z wprowadzoną korektą została podjęta w drodze głosowania, 

wynikiem:

13 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

k) Uchwała Nr XXX/240/2012 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki 

jednostkowej dotacji przedmiotowej została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

13 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

l) Uchwała Nr XXX/241/2012 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej została podjęta 

w drodze głosowania, wynikiem:

13 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

ł) Uchwała Nr XXX/242/2012 w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Zdzieszowice 

w Związku Międzygminnym „Czysty Region” została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

13 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

Ad.5.

Sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym Zastępcy Burmistrza pani Sybili Zimerman 

stanowi załącznik do protokołu.

Ad.4.

Przewodnicząca Rady pani Monika Wąsik-Kudla poinformowała, że w okresie międzysesyjnym 

brała udział m.in. w uroczystości odznaczenia 30 par Jubilatów, które obchodziły Jubileusz Złotych
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Godów, medalami przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za Długoletnie Pożycie 

Małżeńskie.

Ad.6.

Przewodnicząca Komisji Samorządowo-Środowiskowej pani Brygida Labisz poinformowała, 

że Komisja odbyła w okresie międzysesyjnym jedno posiedzenie, na którym omawiała nowy 

regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Zdzieszowice.

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych pan Antoni Borecki poinformował, że Komisja 

odbyła dwa posiedzenia, na których opracowała plan pracy na I półrocze 2013r. oraz omawiała 

regulamin czystości i porządku w Gminie.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pan Mirosław Potas poinformował, 

że Komisja odbyła w okresie międzysesyjnym dwa posiedzenia, na których analizowała projekt 

budżetu na 2013r., opracowała plan pracy na I półrocze 2013r. oraz omawiała nowy regulamin 

czystości i porządku w Gminie.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej pan Werner Mulorz poinformował, że Komisja odbyła 1 

posiedzenie, na którym opracowała Protokół z kontroli zadania pn. Odbudowa rowu 

melioracyjnego przy ul. Skrajnej. Przewodniczący Komisji odczytał w/w Protokół.

Ad.7.

Interpelację pisemną na ręce Przewodniczącej Rady złożył radny pan Antoni Borecki.

Ad. 8.

Do udzielonych odpowiedzi na interpelacje złożone na poprzedniej Sesji radni nie wnieśli uwag. 

Ad.9.

Radny Zbigniew Józefiok zapytał kiedy będą montowane urządzenia zabawowe, czy będą 

montowane w tym roku.

Przewodniczący Zarządu Osiedla Piastów II pan Jan Kuska stwierdził, że firma organizująca 

wywóz odpadów wielkogabarytowych jest nierzetelna, nie wywieźli wszystkich pozostawionych 

przez mieszkańców odpadów. Pan Kuska poinformował, że z terenu osiedla znikają tablice znaków
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drogowych, zapytał czy to na polecenie Urzędu. Ponadto wniósł o ograniczenie w godzinach 

pomiędzy 13:00 a 15:00 dojazdu do Żłobka, gdyż w mieszkańcom przeszkadzają parkujące tam 

samochody.

Zastępca Burmistrza pani Sybila Zimerman poinformowała, że trudno zakazać rodzicom 

zatrzymywania się przy żłobku, kiedy to rodzice odbierają dzieci ze żłobka a warunki 

atmosferyczne są niesprzyjające. Ponadto pani Zimerman poinformowała, że nikt nie wydał 

polecenia demontażu znaków drogowych.

Sołtys wsi Żyrowa pan Józef Wilczek stwierdził, że Urząd blokuje realizację zadania budowy 

parkingu przy ul. Ogrodowej w Żyrowej, w związku z tym, że materiał składowany jest na poboczu 

ul. Ogrodowej, a nie na jego posesji, zgodnie z zapisami umowy. Sołtys poinformował, że 

samochody, które przywiozły materiały nie zmieściły się na ul. Kasztanowej, dlatego też 

zdecydował o tym, aby zabezpieczoną i zafoliowaną kostkę złożyć na ul. Ogrodowej.

Pani Sybila Zimerman poinformowała, że w umowie sołtys wziął odpowiedzialność za składowane 

materiały na posesji sołtysa. W umowie zostało określone miejsce składowania materiałów.

Pan Józef Wilczek poinformował, że nie ucieka się od odpowiedzialności, nie miał technicznych 

możliwości złożenia materiałów na swojej działce. Dodał, że zawsze można zawrzeć aneks do 

umowy a jeśli sprawa nie zostanie załatwiona do końca roku to pieniądze przepadną, gdyż 

pochodzą z funduszu sołeckiego.

Sołtys wsi Jasiona pan Piotr Santura poprosił o przegląd hydrantów, gdyż w wiosce grasuje 

podpalacz.

Sołtys wsi Krępna pan Józef Kaletta wniósł uwagi do porządku obrad Sesji, w którym nie znalazło 

się zatwierdzenie protokołu z poprzedniej Sesji, ponadto wyraził niezadowolenie z otrzymanej 

odpowiedzi na swój wniosek dotyczący diet sołtysów. Sołtys wniósł o przyjrzenie się sprawie 

ubezpieczenia sołtysów, gdyż stwierdził, że sołtys w każdej sprawie musi przychodzić do Urzędu 

natomiast nie ma z tego tytułu żadnych uprawnień. Sołtys zadał pytanie jaki jest zakres i całkowity 

koszt remontu świetlicy w Krępnej oraz zapytał o stan budowy boiska w Krępnej. Ponadto pan 

Kaletta zwrócił się z wnioskiem o zajęcie się sprawą „Babskiego Combra” w 2013r. gdyż jest 

zainteresowanie mieszkańców a nic nie wiadomo na temat organizacji.
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Przewodnicząca Rady pani Monika Wąsik-Kudla poinformowała, że protokół jest zatwierdzany 

przez radnych i to Przewodniczący Rady decyduje o tym kiedy ma się on znaleźć w porządku 

obrad.

Radca prawny pani Elżbieta Mikitów-Pakura poinformowała, że praca sołtysa nie jest pracą etatową 

ale społeczną, dlatego też nie ma możliwości ubezpieczenia sołtysa. Działają oni na takich samych 

zasadach jak radni, którzy również nie są na etacie i nie są ubezpieczani z tego tytułu.

Zastępca Burmistrza pani Sybila Zimerman poinformowała, że świetlica została wyremontowana 

systemem gospodarczym, o czym mówiła już na ostatniej sesji. Ponadto stwierdziła, że ani Urząd 

Miejski ani MGOKSiR nie był nigdy organizatorem „Babskiego Combra”. Organizatorami były 

stowarzyszenia działające na terenie wsi.

Ad. 10.

Przewodnicząca Rady pani Monika Wąsik-Kudla zamknęła obrady X X X  Sesji Rady Miejskiej 

w Zdzieszowicach.

Protokołowała:
Aleksandra Bukowińska

PRZEWODNICZĄCA RADY

Monika Wąsik-Kudla
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Projekt zapisu uzupełniającego do Uchwały w sprawie planów pracy na I
półrocze 2013 roku.

Zasady organizacyjne dotyczące posiedzeń wspólnych.

Proponuję wprowadzenie do Uchwały §2 o treści:

1. W obszarach dotyczących całej Rady Miejskiej lub wykraczających poza obszar 
zainteresowania jednej Komisji, istnieje możliwość zwoływania posiedzeń wspólnych 
kilku lub wszystkich Komisji Rady Miejskiej.

2. Posiedzenia wspólne, zwoływane są za zgodą i pośrednictwem Przewodniczącej Rady 
Miejskiej.

3. Organizatorem i prowadzącym posiedzenie wspólne kilku komisji jest przewodniczący 
komisji, która zawnioskowała o takie posiedzenie lub tej komisji, która jest wiodącą w 
tematyce takiego posiedzenia.

4. Dokumentację posiedzenia wspólnego stanowią:
• listy obecności właściwe dla poszczególnych Komisji (zaproszonych gości wpisuje się 

tylko na liście obecności komisji wiodącej),
• protokół posiedzenia Komisji -  jeden wspólny dla wszystkich Komisji sporządzony 

przez przewodniczącego Komisji wiodącej.
5. Obecność radnych -  członków Komisji która bierze udział w posiedzeniu wspólnym -  jest 

obowiązkowa, pod rygorem obniżenia zryczałtowanej diety na zasadach określonych w 
Uchwale Nr II/6/2010 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 14 grudnia 2010 r. w 
sprawie ustalania zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży 
radnym Rady Miejskiej w Zdzieszowicach.

Numeracja kolejnych paragrafów ulega przesunięciu.



S P R A W O Z D A N I E
z działalności w okresie międzysesyjnym / 28-17 X X  2012 r. /

1) 28.XI -  udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej WiK -  zakończenie projektu kanalizacji 
sanitarnej Rozwadza-Krepna

2) 29X1 -  udział w podsumowaniu Konkursu „Góra Grosza „ w SP w Rozwadzy
3) 30.XI- udział w posiedzeniu Czystego Regionu
4) 4.XII- - udział w posiedzeniu Komisji budżetowej RM w Zdzieszowicach]
5) 12.XII- udział w konkursie na stanowisko dyrektora PSP NR 2 w Zdzieszowicach 

/ 2 kandydatury -  konkurs wygrała Pani Ewa Obstoj/
6) 16.XI -  wigilia dla samotnych w Domu katechetycznym przy kościele św.Antoniego w 

Zdzieszowicach


