
Protokół Nr XLI/2013 
z Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 

w dniu 21 listopada 2013 r.

Stan ewidencyjny - 15 radnych 

Obecnych -  14 radnych 

Nieobecna -  Barbara Osadzin

Sesja odbyła się w sali narad Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach.

Czas trwania obrad od godz 1530 do godz. 1900

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wnioski o zmianę porządku obrad.

3. Przyjęcie Protokołu Nr XL/2013 Sesji z dnia 24 października 2013r.

4. Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami w Gminie Zdzieszowice.

5. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony 

dłuższy niż 3 łata w trybie bezprzetargowym,

b) w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego,

c) w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Zdzieszowice z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2014

d) w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa Żyrowa o przyznanie środków z funduszu 

sołeckiego na 2014r.,

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

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

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

komisji stałych.

9. Interpelacje radnych.

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

11. Wolne wnioski, zapytania radnych i informację.

12. Zakończenie Sesji.



Ad.l.

Przewodnicząca Rady pani Monika Wąsik-Kudla dokonała otwarcia XLI Sesji Rady 

Miejskiej

w Zdzieszowicach i stwierdziła prawomocność obrad.

Ad.2.

Radny pan Piotr Adamski poprosił o wniesienie do porządku obrad projektu uchwały 

w sprawie poparcia działań pana Dietera Przewdzinga Burmistrza Zdzieszowic.

Zastępca Burmistrza pani Sybila Zimerman wystąpiła z wnioskiem o wniesienie do porządku 

obrad projektu uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu na 2013r.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie zmianę porządku obrad. Wynik głosowania:

13 głosów za

0 głosów przeciw

1 głos wstrzymujący

Ad. 3.

Protokół Nr XL/2013 Sesji w dniu 24 października 2013r. został przyjęty w drodze 

glosowania, wynikiem:

14 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

Ad.4.

W Sesji Rady Miejskiej udział wzięli przedstawiciele Związku Międzygminnego „Czysty 

Region”: pani Dorota Stanek, pani Aleksandra Węgrzyn i pan Jarosław Lewczak, którzy 

przedstawili radnym analizę ilości odpadów odebranych z terenu Gminy Zdzieszowice 

w pierwszych miesiącach funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami. Swoje 

wystąpienie podsumowali wnioskiem do Rady o rozważenie zmiany regulaminu utrzymania 

czystości w zakresie częstotliwości odbioru odpadów w Zdzieszowicach.



W dyskusji udział wzięli m.in.:

Radny pan Piotr Adamski zapytał, czy samochody wywożące odpady suche mają możliwość 

ich ugniatania.

Obecny na Sesji Prezes przedsiębiorstwa Veolia pan Antoni Górski poinformował, że firma 

odbiera odpady w możliwie najbardziej ekonomiczny sposób, bo inaczej to ona ponosi koszty 

dodatkowych przyjazdów.

Radny pan Zbigniew Józefiok stwierdził, że mieszkańcy są niezadowoleni z notorycznie 

przepełnionych pojemników.

Radna pani Rita Grądalska zawnioskowała, aby firma odbierająca odpady zostawiała taką 

samą ilość pustych worków jaką odbiera z nieruchomości.

Pan Zbigniew Józefiok zapytał o orientacyjną datę uruchomienia PSZOK-u.

Pan Antoni Górski poinformował, że jest to 1 grudnia 2013r.

Radny pan Edward Paciorek zapytał, kto będzie usuwał dzikie wysypiska śmieci, obecnie 

jedno takie znajduje się w lesie przy drodze prowadzącej do Żyrowej.

Zastępca Burmistrza pani Sybila Zimerman poinformowała, że akcje likwidacji takich miejsc 

prowadzone były przez Gminę ze środków przewidzianych w budżecie na likwidację dzikich 

wysypisk. Obecnie nie ma takiej możliwości, a za porządek na terenie nieruchomości 

odpowiada jej właściciel.

Przewodnicząca Rady udzieliła również głosu obecnemu na Sesji mieszkańcowi, który 

stwierdził, że problemy na osiedlach dotyczą głównie odbioru odpadów suchych. Wokół 

pojemników panuje bałagan a kontakt z pracownikami „Czystego Regionu” jest utrudniony. 

Często mieszkańcy są odsyłani do firmy, która wywozi odpady.

Pan Jarosław Lewczak poinformował, że w dniu wczorajszym pracownicy „Czystego 

Regionu” dokonali przeglądu osiedli w Zdzieszowicach. W miejscach, w których pojemniki



są zamknięte w boksach nie ma bałaganu pomimo tego, iż również są przepełnione, jednakże 

nadmiar odpadów jest poukładany w workach. Tam, gdzie nie ma altan a pojemniki są 

ogólnodostępne robią się wysypiska śmieci. Dlatego też wyjściem jest stworzenie 

zamykanych altan, boksów. W pojemnikach wolnostojących gorzej wygląda również sprawa 

segregacji odpadów przez mieszkańców. W pojemnikach na odpady suche często znajdują się 

odpady zmieszane oraz szkło.

Przewodnicząca Rady ogłosiła 10 minut przerwy.

Ad. 5.

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Prezydentowi Fundacji Nasciturius Lux Mundi panu 

Sebastianowi Ziaja, który zapoznał radnych z planami zorganizowania żłobka w budynku po 

zlikwidowanej szkole w Rozwadzy. Środki na przystosowanie budynku żłobka to wkład 

własny przedsiębiorstwa a częściowo dotacja z ministerstwa. W późniejszym czasie planuje 

się również zorganizować tam dom opieki dla osób starszych.

Radna pani Halina Ciż poinformowała, że radni nie otrzymali kompletnych dokumentów 

w powyższej sprawie, brakuje wniosku fundacji o wydzierżawienie budynku.

Zastępca Burmistrza pani Sybila Zimerman poinformowała, że wystarczający komplet 

dokumentów został radnym przekazany. Dotychczas nie było praktyki wysyłania radnym 

takich wniosków.

Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa pan Michał Kilisz 

poinformował, że wniosek znajduje się w aktach sprawy i może zostać udostępniony do 

wglądu.

Pan Sebastian Ziaja na prośbę radnej pani Haliny Ciż omówił obecną strukturę fundacji i jej 

oddziałów.

Burmistrz Zdzieszowic pan Dieter Przewdzing poinformował, że szkoła w Rozwadzy została 

rozwiązana i został po niej budynek, który trzeba utrzymać. Należy skorzystać z tego, 

że pojawił się ktoś, kto ma pomysł na zaadoptowanie tego budynku.



Radny pan Zbigniew Józefiok zapytał o przybliżony termin uruchomienia żłobka.

Pan Sebastian Ziaja poinformował, że planuje się, aby żłobek mógł zacząć działać w lutym 

2014r.

Radny pan Antoni Borecki zapytał ile osób starszych ma obejmować planowany 

w przyszłości dom opieki dla osób starszych.

Pan Sebastian Ziaja stwierdził, że w tej chwili jest za wcześnie, aby podawać jakieś konkretne 

dane, jest to uzależnione przede wszystkim od powierzchni, gdyż obowiązują określone 

wymogi w tym zakresie. Planuje się, aby dom opieki obejmował maksymalnie 30 osób.

Uchwała Nr XLI/314/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na 

czas oznaczony dłuższy niż 3 lata w trybie bezprzetargowym została podjęta drodze 

głosowania, wynikiem:

13 głosów za

0 głosów przeciw

1 głos wstrzymujący

b) Uchwała Nr XLI/315/2013 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru 

podatku rolnego została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

14 głosów za

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

c) Uchwała Nr XLI/316/2013 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy 

Zdzieszowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2014 została podjęta w drodze głosowania, 

wynikiem:

14 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących



d) Uchwała Nr XLI/317/2013 w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa Żyrowa o przyznanie 

środków z funduszu sołeckiego na 2014r. została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

12 głosów za

0 głosów przeciw

2 głosy wstrzymujące

e) Radny pan Piotr Adamski jako wnioskodawca projektu uchwały w sprawie wyrażenia 

poparcia dla działań Burmistrza Zdzieszowic odczytał jego treść.

Radna pani Halina Ciż stwierdziła, że powyższy projekt wykracza poza kompetencje Rady 

i jest ośmieszający dla całej Rady Miejskiej. Zdaniem radnej takie stanowisko nie powinno 

być podejmowane w formie uchwały.

Uchwała Nr XLI/318/2013 w sprawie wyrażenia poparcia dla działań Pana Dietera 

Przewdzinga Burmistrza Zdzieszowic została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

13 głosów za

1 głos przeciw

0 głosów wstrzymujących

Głos zabrał Burmistrz Zdzieszowic pan Dieter Przewdzing, który podziękował Radzie za 

wsparcie w tak ważnej sprawie, jaką jest zwiększenie udziału gminy w podatku dochodowym 

PIT oraz CIT.

f) Radna pani Halina Ciż stwierdziła, że należy rozważyć przeniesienie dzieci z oddziału 

zamiejscowego Przedszkola nr 6, zamiast ponosić koszty remontu i utrzymania budynku, 

w którym mieści się oddział.

Radna pani Brygida Labisz stwierdziła, że budynek będzie funkcjonował, gdyż jest tam 

świetlica. Zamknięcie oddziału przedszkolnego nie obniży kosztów jego utrzymania. 

W budynku odbywają się również dyżury radnych i warsztaty malarskie.

Uchwała Nr XLI/319/2013 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2013r. została podjęta



w drodze głosowania, wynikiem:

12 głosów za 

1 głos przeciw 

1 głos wstrzymujący

Ad. 6.

Burmistrz Zdzieszowic pan Dieter Przewdzing złożył sprawozdanie z działalności w okresie 

międzysesyjnym, informując m.in. o obchodach 30-lecia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 

w Zdzieszowicach, spotkaniu z Dyrektorem Veołii w sprawie utworzenia punktu zbiórki 

odpadów niebezpiecznych w Gminie oraz udziale w Konferencji pt. „Decentralizacja państwa 

-  zagrożenia i szanse”, która odbyła się na Uniwersytecie Śląskim.

Ad.7.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Zdzieszowicach pani Monika Wąsik-Kudla złożyła 

sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym, w którym poinformowała m.in. 

o udziale w posiedzeniach Rady Programowej Stowarzyszenia Kraina Św. Anny oraz 

uroczystościach związanych z obchodami Narodowego Święta Niepodległości 

w Zdzieszowicach.

Ad. 8.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej pan Werner Mulorz poinformował, że Komisja odbyła 

w okresie międzysesyjnym jedno posiedzenie, na którym zakończyła kontrolę budowy drogi 

na ul. Słowackiego w Zdzieszowicach. Pan Werner Mulorz odczytał Protokół 

z przeprowadzonej kontroli.

Przewodnicząca Komisji Samorządowo-Środowiskowej pani Brygida Labisz poinformowała, 

że w okresie międzysesyjnym komisja nie odbyła żadnego posiedzenia.

Wiceprzewodniczący Komisji Spraw Społecznych pan Bogdan Oleksin poinformował, 

że w okresie międzysesyjnym komisja nie odbyła żadnego posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pan Mirosław Potas 

poinformował, że Komisja odbyła dwa posiedzenia, na których m.in. rozpatrywała wniosek 

z funduszu sołeckiego sołectwa Żyrowa oraz opiniowała projekty uchwał będące tematem



obrad Sesji.

Ad.9.

Pisemne interpelacje złożyli następujący radni:

Pan Zbigniew Józefiok 

Pani Brygida Labisz 

Pan Edward Paciorek 

Pan Mirosław Potas

Ad. 10.

Radny pan Antoni Borecki wniósł uwagi do niedawno remontowanego chodnika naprzeciwko 

wejścia do Przychodni.

Radna pani Halina Ciż wniosła uwagi do podjętej przez Radę Uchwały w sprawie poparcia 

Burmistrza Zdzieszowic, informując, iż powinna ona mieć formę petycji a nie uchwały.

Sekretarz Gminy pani Brygida Bukowińska poinformowała, że zgodnie z § 47 pkt 1 Statutu 

Gminy Zdzieszowice, Rada podejmuje uchwały zawierające stanowiska w określonej sprawie 

i jest to jedyna możliwa forma wypowiedzenia się przez organ gminy jakim jest Rada.

Radny pan Edward Paciorek zgłosił również potrzebę przesunięcia przejścia dla pieszych na 

ul. Pokoju bliżej barierek.

Ad. 13.

Przewodnicząca Rady pani Monika Wąsik-Kudla zamknęła obrady XLI Sesji Rady Miejskiej 
w Zdzieszowicach.

Protokołowała: 
Aleksandra Bukowińska

PRZEWODNICZĄCA RADY 

Monika Wąsik-Kudla


